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Campeni, 26.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0181 

Propunerea 
Taurile din Rosia Montana vor fi si ele populate si administrate sau sprijinite? Cine va raspunde de 
administrarea lor? 

Soluţia de 
rezolvare 

Majoritatea habitatului din tăurile din Roşia Montană – circa 70% – sunt amplasate în zonele protejate din 
cadrul proiectului minier şi nu vor fi afectate de dezvoltarea zonei. Tăurile de la Brazi, Anghel, Ţarina şi 
Tăul Mare vor fi afectate numai în măsura în care vor fi implicate în programul de reconstrucţie ecologică. 
Habitatul tăurilor care va fi afectat de proiect – Corna, Cartuş şi Tăul Ţapului – vor fi administrate 
conform Planului de Administrare a Biodiversităţii al RMGC- Planul H. Conform acestui plan, RMGC va 
reloca, în măsura cea mai mare posibilă, întreaga floră şi faună (inclusiv animalele acvatice) în tăurile 
neafectate din Roşia Montană. În prezent se pregăteşte un plan operaţional pentru procesul de relocare. 
 
Conform Legii Apelor nr. 107/1996 (vezi, în special, articolele 3 şi 9), toate lacurile de pe domeniul public 
sunt administrate de Consiliul Local din Roşia Montană. Tăurile neafectate sunt de asemenea 
monitorizate de o asociaţie de pescari amatori care intenţionează să între în parteneriat public privat cu 
administraţia locală pentru promovarea tipurilor de dezvoltare care se pot susţine. RMGC însăşi s-a pus la 
dispoziţie pentru asistarea eforturilor parteneriatului. 
 
O parte a tăurilor din Roşia Montană s-au realizat acum 200 de ani pentru a acţiona morile de minereu din 
regiune şi de atunci au sprijinit activităţile miniere. Planul nostru de Administrare a Biodiversităţii va 
asigura că habitatul din tăuri şi activităţile miniere vor coexista cu succes după închiderea minei. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0463 

Propunerea 
Considera ca trebuie sa existe un parteneriat civilizat, de monitorizare si, in cazul in care nu se vor respecta 
standardele conform proiectului, sa fie luate masuri de catre organele europene de control. 

Soluţia de 
rezolvare 

Directiva privind Controlul Integrat şi Prevenirea Poluării precum şi Directiva privind Managementul 
Deşeurilor Miniere cer ambele, audit extern. Deoarece RMGC este legat prin aceste statute, nu am 
considerat necesar să specificăm respectarea lor de către noi, în cadrul EIM. Aşa cum este stipulat în 
Directiva privind Deşeurile Miniere 2006/21/EC, echipa de audit a RMGC şi graficul urmează să fie 
stabilite pe măsură ce avansăm în procesul de obţinere a aprobărilor cerute pentru groapa de gunoi pentru 
deşeuri sau pentru depozitele de deşeuri extractive. Echipa de audit precum şi graficul urmează să fie de 
asemenea parte a raportului de evaluare a locaţiei al IPPC. 
 
RMGC accepta cu responsabilitate aceste audituri externe frecvente. 
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Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0501 

Propunerea 

In cazul Planului de management de mediu si social titularul a reprodus cerintele standardului ISO 14001 
din 2004, standard care  spune in multe locuri: "organizatia trebuie sa faca", iar  in studiul de impcat scrie 
"noi vom face". Deci este un volum care putea sa fie sintetizat intr-o singura propozitie: "Vom respecta 
Standardul ISO 14001". 

Soluţia de 
rezolvare 

Planul de Management de Mediu şi Social reflectă cerinţele standardului ISO 14001 în scopul 
demonstrării faptului că RMGC înţelege cerinţele specifice. În plus, ESMP oferă detaliile privind 
componentele specifice care urmează să fie implementate ca parte a respectării standardului ISO 14001. 
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Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0575 

Propunerea 
Reprezentantii companiei au fost la cursuri de ISO 14001 - trebuie sa isi ridice diplomele - si apoi au copiat 
standardul, fara nicio baza stiintifica, in raportul la EIA. 

Soluţia de 
rezolvare 

Planul de Management de Mediu şi Social reflectă cerinţele standardului ISO 14001 în scopul 
demonstrării că RMGC înţelege cerinţele sale specifice. În plus, Planul de Management de Mediu şi Social 
oferă detalii privind componentele specifice care urmează să fie implementate ca parte a respectării 
standardului ISO 14001 
 
În plus, reprezentanţii companiei nu au pregătit Planul de Management de Mediu şi Social. Planul de 
Management de Mediu şi Social a fost pregătit pentru RMGC de către MWH Americas Inc. Mining Group. 
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