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1 Acest document nu reprezintă o cerinţă legală în cadrul procedurii EIM. Acest plan cuprinde 
activităţile de consultare şi informare publică în cadrul procesului  EIM, care decurg din prevederi ale 
legislaţiei naţionale, precum şi alte activităţi propuse de RMGC în vederea creşterii eficienţei 
procesului de participare publică . Activităţile cuprinse în secţiunea a doua a documentului decurg din 
politica de comunicare a RMGC  şi au rolul de a susţine activităţile de participare şi informare 
publică ce decurge din prevederile legislative. 
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Misiunea EPCDP 
Acest document cuprinde activităţile de  consultare şi informare publică în cadrul 
procesului  EIM, care decurg din prevederi ale legislaţiei naţionale, precum şi alte 
activităţi propuse de RMGC în vederea creşterii eficienţei procesului de participare 
publică . Activităţile cuprinse în secţiunea a doua a documentului decurg din politica 
de comunicare a RMGC  şi au rolul de a susţine activităţile de participare şi 
informare publică ce decurge din prevederile legislative. 
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1 Secţiunea I  
Activităţile de  consultare şi informare publică în cadrul procesului  EIM care 
decurg din prevederi ale legislaţiei naţionale  
 

Abrevieri şi acronime 
 

CAT Colectiv de Analiză Tehnică (Technical Review Comittee) 

EIM Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (Environmental Impact 
Assessment – EIM) 

EIM study Studiu de evaluare a impactului asupra mediului 

EPCD Consultare şi informare publică în cadrul EIM (Public Consultation and Disclosure 
- PCD) 

EPCDP Plan de consultare şi informare publică în cadrul EIM (Public Consultation and 
Disclosure Plan – PCDP) 

UE Uniunea Europeană (European Union) 

HG Hotărâre de Guvern (Government Decision) 

HMEW Ministerul Mediului şi Apelor din Ungaria (Hungarian Ministry of Environment and 
Waters) 

ICOMOS Consiliul Internaţional pentru Monumente şi Situri (International Council on 
Monuments and Sites) 

IFC International Finance Corporation – divizia pentru investiţii private a Băncii 
Mondiale 

MMGA Ministerul mediului şi gospodăririi apelor (Ministry for Environment and Waters 
Management) 

MO Monitorul Oficial (Official Gazzette) 

Mt/a Milioane tone pe an 

ONG Organizaţii ne-guvernamentale (Non-governmental Organizations) 

OM Ordin al ministrului 

PO Procedură operaţională (Operational Policy) a IFC 

OU Ordonanţă de urgenţă (Government Emergency Ordinance) 

PCD Consultare şi informare publică (Public Consultation and Disclosure) 

PCDP Procesul de consultare şi informare publică (Public Consultation and Disclosure 
Process) 

PPR Memoriu tehnic de prezentare a proiectului (Project Presentation Report) 

PUG Plan urbanistic general (General Urban Plan) 

Rezumat făra caracter 
tehnic Rezumat fără caracter tehnic 

RMGC Roşia Montană Gold Corporation 

RMP Proiectul Roşia Montană (Roşia Montană Project) 

RRAP Plan de acţiune pentru strămutare şi relocare (Resettlement and Relocation 
Action Plan) 
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1.1 Cadrul legal pentru EPCD 

Activităţile de consultare şi informare publică detaliate în această Secţiune a EPCD 
se bazează pe reglementările legislaţiei naţionale în vigoare.  

Activităţile EPCD se conformează în totalitate procesului EIM, aşa cum este el definit 
de HG 918/2002, Ordinul MAPPM nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu („ Procedura”) cu modificările 
ulterioare, care reglementează procesul EIM şi procedura de emitere a acordului de mediu 
în România şi Ordinului MAPPM nr. 864/26.09.2002 aprobarea Procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului in context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea 
deciziilor în cazul proiectelor cu impact transfrontieră („Procedura transfrontieră”) (în caz 
de impact transfrontieră). 

EPCDP respectă reglementările convenţiilor Aarhus şi Espoo, aşa cum au fost ele 
implementate în legislaţia românească şi a UE. 
Mai multe detalii referitoare la cadrul legal de reglementare a EPCDP şi a studiului EIM se 
găsesc mai jos şi în Anexa 1.  
 
1.1.1 Informare şi dezbateri publice – cerinţe legale: România 
 

Conform art. 27 al Procedurii, în cinci zile lucrătoare de la primirea EIM, MMGA 
împreună cu RMGC stabilesc oportunităţile de participare a publicului la luarea deciziilor 
legate de proiect, pe care le anunţă prin mass-media. În această etapă, autoritatea 
competentă îndrumă titularul de proiect în organizarea dezbaterii publice de prezentare a 
raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. 

Participarea publică – conform OM 860/2002 cu modificările ulterioare – implică 
informarea activă şi pasivă a publicului prin punerea la dispoziţie a studiului EIM şi a 
rezumatului fără caracter tehnic, precum şi a altor informaţii relevante precum şi prin 
consultarea cu publicul interesat în dezbateri publice. Informarea publicului este foarte 
importantă şi va fi planificată cu minuţiozitate. În plus, publicul interesat va fi informat şi 
despre modul în care pot fi făcute sugestii şi comentarii referitoare la EIM. 

Anunţurile publice vor fi publicate simultan în mass-media centrală şi locală pentru o 
perioadă de timp îndeajuns de lungă pentru informarea eficientă a publicului despre modul 
în care se poate implica în procesul decizional. Anunţurile vor apărea în timpul unei perioade 
de minim 30 de zile (lucrătoare) înainte de dezbaterile publice (OM 860/2002 cu modificarile 
ulterioare). 

Va fi specificat locul în care publicul interesat poate studia documentaţia EIM şi alte 
documente relevante. Data şi ora la care vor fi organizate dezbaterile publice, adresa 
completă a autorităţii publice de mediu competente, unde sugestiile şi comentariile publicului 
pot fi trimise, trebuie de asemenea specificate. Punctele de informare vor fi plasate în zone 
uşor accesibile publicului interesat. 

Mai mult, punctele de informare – inclusiv paginile de Internet – vor fi comunicate 
tuturor celor care s-au declarat părţi interesate în proiect şi s-au înscris pe lista deschisă de 
minister.O listă iniţială a părţilor interesate să participe în procesul EIM poate fi găsită la 
adresa de Internet http://www.apm-alba.ro/Rosia%20Montana/rmgc_sesiz_tab1.htm şi este 
prezentată în Anexa 3. 

 
Studiul EIM disponibil pentru dezbaterea publică cuprinde: 

a) Raportul de Evaluare a Impactului asupra Mediului 
b) Studiile privind Condiţiile Iniţiale 
c) Planurile de Management. 

 
În ceea ce priveşte dezbaterea publică, cerinţele legale stipulează că anunţurile 

publice trebuie făcute cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte. Aceste anunţuri trebuie să 
includă numărul de dezbateri, data, ora şi locul de desfăşurare, aşa cum s-a convenit de 
comun acord cu MMGA. 
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1.1.2 Informare şi dezbateri publice – cerinţe legale: România şi Ungaria 
 

Dezbaterile publice transfrontieră se vor conforma dispoziţiilor Procedurii 
transfrontieră  (art. 15-19) pentru EIM în context transfrontieră. 

MMGA va furniza Ungariei (parte afectată) studiul EIM şi rezumatul fără caracter 
tehnic, ambele traduse în limba engleză pe cheltuiala RMGC. Timpul de răspuns 
recomandat trebuie să fie rezonabil, dar nu mai mare de opt săptămâni. Documentaţia EIM 
va fi distribuită autorităţilor competente şi publicului interesat, de către autoritatea maghiară 
relevantă. La dezbaterile publice de pe teritoriul Ungariei vor participa atât MMGA, cât şi 
RMGC. 

Ungaria va transmite României sugestiile şi comentariile primite, în timpul 
dezbaterilor publice de pe teritoriul Ungariei, de la autorităţile relevante şi de la publicul 
interesat, iar RMGC va răspunde la aceste sugestii şi comentarii. 

Etapele de urmat, conform Legii 22/2001 şi Procedurii transfrontieră, sunt: 
1. Depunerea raportului EIM la MMGA; 
2. MMGA înaintează Ministerului Maghiar de Protecţie a Mediului (Hungarian 

Ministry of Environmental Protection – HMEW) Raportul EIM şi rezumatul fără 
caracter tehnic; 

3. HMEW trimite documentaţia autorităţilor maghiare şi publicului interesat din 
Ungaria; 

4. În opt săptămâni de la primirea documentaţiei de către HMEW, MMGA şi 
RMGC participă la dezbaterea publică a proiectului în Ungaria, conform 
acordului  bilateral şi discuţiilor între MMGA şi HMEW [Procedura transfrontiera, 
art. 16 (2)]; 

5. RMGC pregăteşte o evaluare a rezultatelor dezbaterilor publice a RMP şi a 
comentariilor autorităţilor publice ale părţii afectate, oferind soluţii la problemele 
ridicate; 

6. RMGC prezintă evaluarea la MMGA; 
7. MMGA începe consultările cu HMEW (o durată de maximum opt săptămâni). 

 
Conform acordului de cooperare în domeniul protecţiei mediului dintre România şi 

Ungaria, o comisie comună româno-ungară pentru protecţia mediului a fost înfiinţată în 
2003. În timpul celei de-a treia întâlniri a acestei comisii (protocolul nr. 3, din septembrie 
2005), s-a luat decizia de creare şi co-finanţare a unei echipe independente formată din 
şase experţi internaţionali care să analizeze studiul EIM al RMP. 

 

1.2 Etapele procedurii de evaluare a impactului asupra mediului parcurse 
până în prezent 

 
Procedura de evaluare a a impactului asupra mediului a început în decembrie 2004, 

prin depunerea memoriului tehnic de prezentare a RMP (PPR – Public Presentation Report), 
şi a cererii de emitere a acordului de mediu pentru RMP. Acest proces se va putea încheia 
prin emiterea acordului de mediu pentru RMP si aprobarea acestuia prin hotărâre de Guvern 
atunci când studiul EIM va demonstra că RMP este în totală conformitate cu legislaţia, ceea 
ce nu se va întâmpla însă până când nu se va răspunde la sugestiile şi comentariile apărute 
în timpul EPCD. 

Etapele importante parcurse de autorităţile române până în prezent sunt: 
1. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (MMGA) a analizat memoriul tehnic de 

prezentare a proiectului (Project Presentation Report – PPR) depus în decembrie 
2004 la Agenţia de Protecţie a Mediului Alba (înregistrat cu nr. 60231/AF/ 
17.12.2004).  
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2. Colectivul de Analiză Tehnică (CAT), organism cu rol consultativ cuprinzând 
reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale care au atribuţii şi răspunderi specifice 
în domeniul protecţiei mediului, a hotărât că proiectul se încadrează la Anexa I.1 la 
Ordinul MAPPM nr. 860/2002 şi că este necesară evaluarea impactului asupra 
mediului (Environmental Impact Assessment – EIM), astfel încât trebuie elaborat un 
studiu EIM, 

3. Având in vedere faptul că RMP intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă (OUG) nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii (act 
normativ care a aborgat şi înlocuit Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2002 şi care 
transpune într-o formă actualizată Directiva IPPC) acordul de mediu pentru RMP va fi 
unul de tip „integrat”. Totodata, CAT a solicitat ca documentaţia depusă in vederea 
obţinerii acordului de mediu să cuprindă un raport de securitate în exploatare, 
conform Hotărârii de Guvern (HG) 95/2003 (Directiva Seveso II), referitor la 
monitorizarea activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt 
implicate substanţe periculoase. 

4. În luna mai 2005, autorităţile române au trimis RMGC îndrumarul de elaborare a 
studiului EIM. Pe lângă prezentarea cadrului legal pentru EIM, îndrumarul conţine şi 
cerinţele diverselor autorităţi şi instituţii publice implicate: 
• Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor: a) Direcţia gestiunea deşeurilor şi 

substanţelor chimice periculoase; b) Direcţia conservarea diversităţii biologice şi 
biosecuritate; c) Departamentul ape; d) Direcţia elaborare şi implementare 
politici economice de mediu, 

• Ministerul Economiei şi Comerţului, 
• Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, 
• Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, 
• Administraţia Naţională Apele Române 
• Ministerul Sănătăţii, Institutul pentru Sănătate Publică 
• Ministerul Administraţiei şi Internelor 
• Ministerul Culturii şi Cultelor, 
• Academia Română, 
• Ministerul Integrării Europene. 

5. Datorită faptului că proiectul poate avea impact transfrontieră, conform legislaţiei 
româneşti, în special in baza prevederilor Legii nr. 22/2001pentru ratificarea 
Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera 
adoptata la Espoo la 25 februarie 1991 („Conventia Espoo”), MMGA a notificat cinci 
ţări2 potential afectate de RMP, în vederea participării la EIM. Procedura care se 
aplică, urmează reglementările Ordinului MAPPM nr. 864/26.09.2002 aprobarea 
Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontieră şi de 
participare a publicului la luarea deciziilor în cazul proiectelor cu impact transfrontieră 
şi ale Convenţiei Espoo. Ungaria şi-a exprimat intenţia de a participa la procedura 
EIM şi a trimis MMGA propuneri pentru elaborarea studiului EIM. Acestea au fost 
încorporate în îndrumarul remis de MMGA către RMGC. 

 
Conform procedurilor legale şi a cerinţelor de mai sus, pentru elaborarea studiului 

EIM, RMGC a selectat o echipă independentă de experţi autorizaţi în domeniu. Studiul EIM 
a fost elaborat conform legislaţiei româneşti, cerinţelor UE şi a celor mai bune practici 
internaţionale în domeniu, aşa cum sunt ele reflectate de Principiile Ecuatorului. Sarcina 
echipei EIM a fost de a evalua modul de conformare al RMP cu reglementările legale 
româneşti, directivele europene şi cerinţele acceptate internaţional pentru o dezvoltare 
durabilă pe termen lung, să identifice, să descrie şi să analizeze efectele directe sau 
indirecte ale RMP asupra următorilor factori: oameni, faună, floră, sol, apă, aer, climă, bunuri 
materiale, patrimoniu cultural şi interacţiunea dintre aceşti factori. Echipa EIM şi-a desfăşurat 
lucrările în conformitate cu îndrumarul transmis de autorităţi către RMGC în luna mai, 2005. 
                                                 
2 Bulgaria, Ungaria, Moldova, Serbia şi Muntenegru, Ucraina 
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Trebuie menţionat că Directiva UE EIM şi art. 14 a HG 918/2002 stipulează că 
rezultatele consultărilor şi informaţiile culese ca urmare a consultării publicului şi a altor 
autorităţi competente trebuie luate în considerare in procedura de emitere a acordului de 
mediu. 
 
Tabel 1-1. Planul de consultare şi informare publică din cadrul EIM (EPCDP) 
 

Componenta 
 
Descrierea 
 

Proiect  Proiectul Roşia Montană 

Cuvinte cheie 
RMP, legislaţie românească, standarde UE, beneficii, riscuri, social, mediu, 
cultură, economic, dezvoltare durabilă, tehnologie, BAT & BAP, minerit 
responsabil, transparenţă, acces la informaţii, proiect model, extindere UE 

Viziunea EPCD  

Să acţioneze ca un catalizator pentru participarea publică în procesul EIM, 
precum şi pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii din Roşia Montană şi 
împrejurimi. 
Să faciliteze accesul la informaţii despre proiect, şi impactul lui potenţial 
semnificativ, alternativele şi măsurile de atenuare a impactului.. 

Obiectivele EPCD 

Să informeze publicul despre proiect, în mod efectiv, eficient şi din timp. 
Să anunţe publicul interesat cum poate interacţiona cu procesul de planificare 
a proiectului şi cu procesul EIM. 
Să acorde publicului interesat suficient timp pentru pregătirea şi participarea 
la consultările publice; 
Să aducă la cunoştinţa publicului interesat modul în care se poate implica în 
procesul decizional; 
Să asigure publicului interesat, posibilitatea de a depune comentarii şi 
sugestii, în timp util, înainte de emiterea acordului de mediu. 
Să examineze şi să încorporeze, în amplasarea proiectului şi în proiectul 
tehnic, comentariile şi sugestiile întemeiate primite de la publicul interesat. 

Planificarea EPCD 
 

Data de începere propusă: iulie 2006 
Data de finalizare propusă: august 2006 

Principalele activităţi Prezentarea publică a studiului EIM al RMP 
Dezbateri publice 

Activităţi conexe 
(activităţi de tip „Uşi deschise”) 

Seminarii tehnice 
Vizite în teren 
Centre de informare şi expoziţii 
Campanie multi-media – TV, radio, Internet, presă scrisă  
Fişe informative, pliante şi broşuri 
Sondaje, interviuri şi chestionare 

Rezultate scontate 

Un public bine informat despre proiect, alternativele sale, impactul potenţial şi 
măsurile de atenuare a acestuia; 
Sugestii şi comentarii ale publicului interesat despre Proiect, alternative, 
impactul potenţial şi măsurile de atenuare a acestuia; 
Un proiect final realist, care să includă sugestiile şi comentariile întemeiate 
ale publicului; 
O evaluare a comentariilor publicului (un raport intern, susţinut de un audit 
independent), disponibilă public. 
Includerea propunerilor relevante  în raportul EIM şi în proiectul tehnic. 

Responsabilităţile autorităţilor 
române 

Evaluarea, gruparea şi selecţia comentariilor şi sugestiilor ale publicului. 
Transmiterea comentariilor către RMGC. 

Responsabilităţile echipei 
independente EIM 

Întocmirea studiului EIM în conformitate cu legislaţia românească. 
Răspunsul la sugestiile şi comentariile transmise de autorităţi către RMGC. 

Responsabilităţile Roşia 
Montană Gold Corporation S.A. 
(RMGC) 

Pregătirea materialelor de informare, în română şi engleză (conform cerinţelor 
convenţiei Espoo).  
Organizarea participării publice, în cele mai bune locuri pentru publicul 
interesat (părţile interesate), după orele de serviciu; acesta trebuie anunţat în 
mod efectiv, eficient şi în timp util. 
Să se asigure, împreună cu echipa independentă EIM, că se răspunde la 
toate comentariile transmise de către autoritatea competentă, iar cele 
relevante sunt incluse în studiul EIM. 
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1.2.1 Identificarea şi analiza publicului interesat (a părţilor interesate) 
 

Identificarea publicului interesat (a părţilor interesate) a fost făcută prin analiza 
tuturor persoanelor fizice şi juridice şi, conform cerinţelor legale şi practicilor româneşti, a 
asociaţiilor, organizaţiilor sau grupurilor lor. 

Prin definiţie, publicul interesat este definit ca publicul afectat sau potenţial afectat de 
către procesul decizional de mediu sau care are un interes în această procedură. Această 
definiţie include organizaţiile ne-guvernamentale care promovează protecţia mediului. 

În baza îndrumărilor internaţionale3, în PCDP-ul RMP publicul interesat va fi numit, în 
paranteză, „părţi interesate”, care se împart în două categorii: primare şi secundare. 

Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare (RRAP) conţine detalii suplimentare 
despre metodele iniţiale de identificare a părţilor interesate folosite în cadrul comunităţii. 

În identificarea publicului interesat, au fost folosite sugestiile şi comentariile primite 
din partea organizaţiilor locale, naţionale şi internaţionale şi a publicului interesat. O listă a 
publicului interesat identificat se găseşte în Tabelul 1-3. 

 
Tabel 1-2. Lista publicului interesat (a părţilor interesate)  
 

Populaţia afectată de proiect din zona 
proiectului 

Roşia Montană  
Abrud 
Corna 
Ţarina 
Bunta 

Comunităţi gazdă (pentru strămutare şi 
relocare) 

Roşia Montană, zona Piatra Albă 
Alba Iulia 

Autorităţi publice locale 
Primari 
Vice-primari 
Consilieri 

Angajaţii proiectului Roşia Montană Gold Corporation, Gabriel 
Resources şi consultanţii 

Angajaţii Minvest RoşiaMin, Roşia Montană 

Angajaţii Cuprumin 
Cariera de cupru Roşia Poieni (aflată în 
vecinătatea RMP, are de asemenea nevoie de 
modernizare) 

Societăţi comerciale locale Societăţi comerciale locale şi regionale 

Organizaţii ne-guvernamentale 
Locale 
Naţionale 
Internaţionale 

Lideri ai comunităţii şi formatori de opinie 

Preoţi ai riturilor ortodox, romano-catolic, greco-
catolic, unitarian, reformat, penticostal, baptist 
Directori de şcoli 
Şefi de post de poliţie 
Lideri sindicali 
Presa locală 
Experţi români şi străini 

Alte grupuri din comunitate Comunităţi din zonele învecinate 

Ţări în context transfrontieră care au fost 
notificate de MMGA 

Ungaria – a acceptat să se implice în EIM 
Serbia şi Muntenegru 
Bulgaria 
Moldova 
Ucraina 

Persoanele fizice şi juridice şi asociaţiile 
care s-au înscris pe lista publicului interesat 

Vezi http://www.apm-
alba.ro/Rosia%20Montana/rmgc_sesiz_tab1.htm

                                                 
3 Politicile de securitate ale IFC şi alte îndrumări internaţionale oferă o metodologie de abordare care poate fi aplicată în 
abordarea aspectelor de mediu şi sociale ale dezvoltării de proiecte. 
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deschisă de autorităţi şi Anexa 3 a prezentului document 
Investitori, instituţii financiare Investitori actuali şi potenţiali, instituţii financiare 
Mass-media Mass-media locală, naţională şi internaţională 
Publicul larg Populaţia României şi publicul internaţional 

 
Această listă a publicului interesat este folosită în procesul EIM. Ea va fi actualizată 

dacă vor fi identificaţi alţi membri ai publicului interesat pe măsură ce procesul EIM 
avansează. Pe toată durata proiectului, lista – ca parte a PCDP – va fi actualizată, de 
asemenea, pe măsură ce proiectul evoluează. 
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2 Responsabilităţile tuturor părţilor implicate pe parcursul 

EPCD 
2.1 Responsabilităţile autorităţilor române şi ale publicului interesat 

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (MMGA) este autoritatea competentă 
pentru EIM şi pentru consultarea publică pentru Proiectul Roşia Montana (RMP).  

Responsabilităţile MMGA sunt definite de OM 860/2002 cu amendamentele 
ulterioare şi HG 918/2002 cu amendamentele ulterioare după cum urmează: 

1. MMGA să primească studiul EIM şi restul documentaţiei de la RMGC; 
2. Anunţul public privind oportunitatile de participare a publicului să se facă de către 

MMGA in urma consultarii cu RMGC (în cinci zile lucrătoare de la depunerea 
Raportului); 

3. Anunţurile pentru dezbaterile publice vor fi efectuate de RMGC si MMGA si trebuie 
să includă: 

a. Locul, data şi ora dezbaterilor publice; 
b. Locul şi perioada când publicul poate consulta raportul EIM; 
c. Adresa MMGA unde pot fi trimise sugestiile şi comentariile publicului; 

4. Anunţurile să fie făcute cu 30 de zile înaintea dezbaterilor publice si trebuie să fie 
afişate pe pagina de web a MMGA. Modelul pentru anunţul public este reprodus în 
Caseta 2.1. Pentru prezentarea detaliata a modelului de anunt a se vedea Anexa II.4 
la OM 860/2002. 

 
5. Propunerile şi comentariile să fie primite de către MMGA de la publicul interesat: 

a. Până la data dezbaterilor publice; 
b. În formatul specificat în lege şi reprodus în Tabelul 2-1 (atunci când sunt 

transmise propuneri sau comentarii despre EIM, membrii publicului trebuie 
să-şi declare numele şi prenumele, adresa şi data la care se face 
propunerea/comentariul, iar MMGA trebuie să le înregistreze în formular).  

 
6. Dezbaterile publice:  

a. Reprezentanţii MMGA trebuie să fie prezenţi; 
b. Să aibă loc în zona unde proiectul se va dezvolta; 
c. Să se desfăşoare în cel mai convenabil mod pentru public; 
d. Să aibă loc în afara orelor de serviciu; 
e. MMGA să înregistreze în timpul consultărilor publice propunerile şi 

comentariile publicului interesat; 
7. MMGA să evalueze/analizeze propunerile şi comentariile publicului, iar RMGC să 

completeze raportul EIM cu o anexă conţinând soluţiile problemelor atinse.  
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Caseta 2.1. Model pentru anunţul public efectuat de titular împreună cu autoritatea 

competenta de mediu 

 
 
 
 

a) Efectuat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului: 
 
APM/ARPM/ANPM/MMGA ................... anunţă publicul interesat asupra .............(1/2/3/4, după caz)
privind proiectul .............................., necesară pentru obţinerea acordului/acordului integrat de 
mediu.  
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul 
APM/ARPM/ANPM/MMGA .........................................(adresa) şi la sediul ........................................... 
(denumirea titularului)……………………(adresa)……………..în zilele de ................, între orele ……..
    
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM/ARPM/ANPM/MMGA ...................., 
până la ..................................................................................... . (ziua limită de primire a observaţiilor)
   1. Depunerea solicitării de obţinere a acordului/acordului integrat de mediu 
   2. Decizia etapei de încadrare a proiectului 
   3. Dezbaterea publică a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (cu 
precizarea datei, orei, locului desfăşurării - adresa completă) 
   4. Decizia etapei de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului 
asupra mediului. 
 
b) (Denumirea comerciantului)......................................... titular al proiectului.................................... 
 anunţă publicul interesat asupra (1/2/3/4, după caz) ............................................... 
  
pentru obţinerea acordului de mediu. 
Informaţiile privind potenţialul impact 
asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM şi în alte puncte de informare 
înfiinţate în acest 
scop ..........................(adresa) ..........în zilele de .......................... între orele ................................. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM ..................până la ...................................  
(ziua limită de primire a observaţiilor). 
  
1. Depunerea solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru un proiect 
2. Decizia etapei de încadrare a proiectului 
3. Dezbaterea publică a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra 
mediului (cu precizarea datei, orei, locului desfăşurării - adresa completă) 
4. Decizia etapei de analiză a calităţii raportului la studiul de a evaluare a 
impactului asupra mediului. 
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Tabel 2-1. Model pentru înregistrarea propunerilor şi comentariilor pentru EIM  

 
Nr. 
crt. Numele şi prenumele Adresa Data Conţinutul pe scurt al 

observaţiilor 
Nr. anexei 
Observaţii 

1.      
2.      
n.      

 
 
2.1.1 Gestionarea comentariilor şi propunerilor publicului  
 

Art. 28 al Procedurii, descrie acţiunile necesare pentru evaluarea comentariilor 
publicului interesat primite până la data consultărilor publice.  

Publicul interesat poate înainta sugestii sau comentarii privind studiul EIM, până la 
data la care sunt planificate dezbaterile publice, dar nu mai târziu de această dată, precum 
şi în timpul dezbaterilor publice. Când transmit propuneri şi comentarii despre evaluarea 
impactului asupra mediului, membrii publicului trebuie să-şi menţioneze numele, prenumele, 
adresa şi data (opţional adresa de email şi numerele de telefon). Toate aceste informaţii vor 
fi înregistrate atât de către autoritatea competentă cât şi de RMGC..  

MMGA va pregăti o evaluare a comentariilor şi sugestiilor ale publicului şi va cere 
RMGC să ofere soluţii care, apoi, vor fi anexate studiului EIM.  

O grupare preliminară a comentariilor şi sugestiilor poate arăta aşa, uşurând analiza 
acestora: 

 Comentarii şi sugestii ale publicului român, în urma dezbaterilor din România 
 Comentarii şi sugestii referitoare la efectele şi impactul transfrontieră în urma 

dezbaterilor din România şi Ungaria. 
 Comentarii şi sugestii primite de la persoane din alte ţări decât România, împărţite în 

trei grupuri: 
1. Dintr-o ţară potenţial afectată, alta decât cea în care se propune proiectul 

(parte afectată), 
2. Dintr-o ţară UE sau cu statut de ţară candidată la UE, 
3. Dintr-o ţară din afara UE. 

 
După grupările de mai sus, comentariile şi sugestiile vor fi grupate conform 

următoarelor criterii: 
a) Mediu, 
b) Tehnologic, 
c) Social, 
d) Cultural, 
e) Economic, 
f) Altele. 

 

2.2 Responsabilităţile echipei independente EIM  

Şefii echipei independente EIM, alţi experţi, dacă este nevoie, vor fi disponibili în 
timpul EPCD. Aceştia vor prezenta şi explica raportul studiului EIM şi vor răspunde 
comentariilor şi propunerilor. 

Echipa EIM care a elaborat studiul EIM este specificată în rezumatulfăra caracter 
tehnic. 
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2.3 Responsabilităţile SC Rosia Montana Gold Corporation SA 

În cadrul RMGC, responsabilitatea generală pentru PCDP o are Directorul General 
(Chief Executive Officer) al SC Roşia Montană Gold Corporation SA (RMGC). EPCDP–ul va 
fi implementat de către Departamentul de Dezvoltare Responsabilă. Rolurile sunt prezentate 
în Tabelul 4-2. 
 
Tabel 2-2. Personalul RMGC responsabil pentru PCDP 
 
Funcţia Persoana Rolul Fotografia 

Director general Alan Hill Responsabil pentru întreg RMP, inclusiv 
relaţia cu publicul interesat. 

Vicepreşedinte 
Dezvoltare 
Responsabilă  

John Aston 
Asigură dezvoltarea responsabilă a RMP, 
EIM şi o interacţiune transparentă cu 
publicul interesat. Responsabil cu EPCD. 

Coordonator 
Consultare Publică Coralia Jianu Responsabil pentru implementarea efectivă 

a EPCDP la nivel local. 

 
Aceste persoane cheie vor fi susţinute de către toate celelalte departamente şi 

angajaţi ai RMGC (Patrimoniu Cultural, Mediu, Dezvoltare Durabilă, Relaţii Comunitare, 
Proiectare, Comunicare, printre alţii).  

Responsabilităţile RMGC în procesul EIM şi, în special, în Procesul de Consultare şi 
Informare Publică (EPCD) sunt reglementate de OM 860/2002 cu amendamentele ulterioare 
si de HG 918/2002 cu modificarile ulterioare, după cum urmează: 
 

1. RMGC să prezinte raportul EIM şi celelalte documentaţii către MMGA; 
2. RMGC şi MMGA să anunţe posibilităţile participării publicului - vezi 7.1 pentru mai 

multe detalii 
3. Să organizeze dezbateri publice, care: 

a. Să aibă loc în zona unde proiectul se va dezvolta; 
b. Să se desfăşoare astfel încât să fie convenabil pentru public; 
c. Să aibă loc în afara orelor de serviciu; 
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d. în timpul consultărilor publice RMGC să descrie proiectul şi să răspundă la 
întrebările publicului şi la întrebările pe care le-a primit deja 

4. RMGC să completeze Reportul EIM cu o anexă cuprinzând soluţii ale problemelor 
atinse de evaluarea MMGA / evaluare a sugestiilor şi comentariilor publicului. 

 
RMGC are obligaţia să pună la dispoziţie toate informaţiile şi materialele necesare 

pentru ca MMGA să lanseze consultările publice. Studiul EIM complet şi rezumatulfăra 
caracter tehnic sunt disponibile în Română şi Engleză, pentru a satisface legislaţia 
românească, cerinţele publicului interesat şi Convenţia Espoo. Deoarece Ungaria s-a 
declarat parte afectată, conform Convenţiei Espoo, RMGC va traduce, în mod voluntar, 
rezumatulfăra caracter tehnic în limba maghiară. 

RMGC se va asigura că studiul EIM, rezumatul făra caracter tehnic şi toate 
anunţurile conţinând datele şi locurile dezbaterilor publice vor fi disponibile pe pagina de 
internet a companiei (www.rmgc.ro). 

Vezi secţiunile 5 şi 6 a acestui plan pentru detalii complete despre activităţile 
desfăşurate de RMGC pentru EPCD. 
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3 Activităţi  
3.1 Prezentarea publica a raportului EIM  

Raportul complet EIM, rezumatul fără caracter tehnic şi anunţurile pentru dezbaterile 
publice vor fi puse la dispoziţia publicului, atât la sediile autorităţilor locale, regionale şi 
naţionale, cât şi la sediile organizaţiilor prezentate în Caseta 3.1. 
 
Caseta 3.1. Locatiile unde  raportul EIM poate fi consultat 

 
1. Roşia Montană  
• Primăria Roşia Montană - Str. Principală, nr. 184 
• Centrul de Informare - Str. Piaţă, fără număr 
 
2. Abrud  
• Primăria Abrud/Centru de Informare RMGC- P-ţa Eroilor, nr. 1 
 
3. Alba Iulia  
• Primăria Alba Iulia - Calea Moţilor 5A 
• Prefectura Judeţului Alba/Consiliul judeţean Alba - Str. I .I.C. Brătianu, nr.1 
• Biblioteca Universităţii "1 Decembrie 1918" - Str. Nicolae Iorga nr.11 - 13 
• Agenţia de Protecţie a Mediului Alba - Str. Lalelelor nr. 7A 
 
4. Bucium  
• Primăria Bucium – Sat Bucium Sasa, comuna Bucium, nr. 25 
 
5. Câmpeni  
• Primăria Câmpeni - Piaţa Avram Iancu, nr. 5 
 
6. Bistra 
• Primăria Bistra - Calea Turzii, nr. 100 
 
7. Baia de Arieş  
• Primăria Baia de Arieş - Piaţa Băii, nr. 1 
 
8. Turda  
• Primăria Turda - Bd. 1 Dec 1918 nr. 20 
 
9. Deva  
• Primăria Deva - Piaţa Unirii, nr.4 
• Agenţia Regională pentru protecţia mediului – Str. Aurel Vlaicu nr. 25 
• Biblioteca judeţeană – Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 28 
 
10. Arad 
• Primăria Arad  - Bd. Revoluţiei, nr 75 
• Biblioteca judeţeană – Str. Gheorghe Popa, nr. 2- 4 
• Agenţia de Protecţie a Mediului Arad – Bd. G-ral Dragalina nr. 16 
• Universitatea Vasile Goldiş - Bd. Revoluţiei nr. 85-87 
• Universitatea Aurel Vlaicu – Bd. Revoluţiei nr. 77 
 
11. Cluj-Napoca  
• Primăria Cluj-Napoca – Str. Moţilor nr.1 
• Prefectura Cluj – Bd. 21 Decembrie 1989, Nr 58 
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• Biblioteca Universitătii Babeş- Bolyai - Str. Clinicilor nr. 2 
• Biblioteca Universităţii Tehnice – Str. Constantin Daicoviciu, nr. 15 
• Agenţia de Protecţie a Mediului Cluj - Calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B 
 
12. Bucureşti  
• Primăria Bucureşti - Bd. Regina Elisabeta nr. 47  
• Biblioteca ASE – Piaţa Romană nr.6, sect 1 
• Biblioteca Academiei Române – Calea Victoriei nr.125 sect 1, 
• Biblioteca Central Universitară (BCU) - Str. Boteanu, nr.1, sector 1 
• Biblioteca Naţională a României - Str. Ion Ghica, nr. 4, sect 3 
 
13. Lupşa  
• Primăria Lupşa – Str. Principală nr. 101 
 
14. Zlatna  
• Primăria  Zlatna - serviciul financiar (vizavi de Primărie) - Calea Moţilor, nr. 12 
 
15. Brad  
• Primăria Brad - Str. Republicii, nr. 18 
 
16. Timisoara 
• Biblioteca Universităţii de Vest - Bd. Vasile Parvan, nr.4, 
• Biblioteca judeţeană - Piaţa Libertăţii, nr.3 
 
17. Petroşani 
• Biblioteca universitară – Str. Universităţii, nr.20 
• Biblioteca Municipală  - Str. Aviatorilor, nr.22 A 
 
18. Baia Mare 
• Biblioteca Universităţii de Nord - Str. Victoriei, nr.76 
• Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu - Bd. Independenţei 4B 
 
19. Sibiu  
• Biblioteca universităţii Lucian Blaga – Bd. Victoriei, nr. 10 
• Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu - Str. Hipodromului nr. 2A 

 
Anunţurile, studiul EIM, rezumatul fără caracter tehnic, vor fi disponibile pe paginile 

de internet ale RMGC, Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Agenţia regională de 
protecţia mediului, Sibiu, Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului Alba şi alte autorităţi 
publice locale şi organizaţii interesate să transmită aceste informaţii. Conform convenţiei 
Espoo, Ministerul ungar al mediului va pune de asemenea la dispoziţia publicului, pe site-ul 
sau, aceste anunţuri. O listă preliminară a acestor web site-uri este: 
 

 Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, România (www.mmediu.ro ); 
 Agenţia regională de protecţia mediului, Sibiu (www.ipmsb.ro)  
 Agenţia de protecţie a mediului Alba (www.apm-alba.ro ); 
 Pe site-urile RMGC şi Gabriel Resources (www.rmgc.ro,  

www.GabrielResources.com,    www.povesteaadevarata.ro) 
 Parteneriatul de Mediu pentru Minerit ONG (www.EPMining.org)   

 
Se speră că societatea civilă va fi activă în diseminarea informaţiei din studiul EIM, 

rezumatul fără caracter tehnic şi anunţurile pentru consultările publice, conţinutul acestora, 
comentariile şi răspunsurile primite.  
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Rezumatul fără caracter tehnic al studiului EIM va fi trimis, la cerere, împreună cu 
studiul EIM complet în versiune digitală, oricărei persoane care solicită aceasta4. 

Versiunea tipărită a rezumatului fără caracter tehnic al EIM va fi disponibilă la: 
 Şcolile, bibliotecile, universităţile etc., cele care doresc să distribuie aceste informaţii; 
 Orice altă organizaţie interesată să îl distribuie. 

 

3.2 Dezbaterile publice  

Dezbaterea publică este o întâlnire oficială, organizată în conformitate cu prevederile 
legale. Această întâlnire reprezintă calea prin care membri ai publicului interesat pot să 
depună în mod oficial propuneri sau comentarii pentru studiu EIM, sau să primească 
răspunsuri la propunerile sau comentariile pe care le-au înaintat deja.  

Conform legislaţiei în vigoare din România, dezbaterile publice fac parte din 
componenta legală a procesului EIM. În particular, dezbaterile publice au loc în prezenţa 
reprezentanţilor autorităţii competente pentru protecţia mediului (MMGA în cazul RMP), în 
modul cel mai convenabil pentru publicul interesat, şi după orele de serviciu. 

Înaintea fiecărei dezbateri publice, RMGC şi MMGA vor desemna un moderator şi o 
persoană care va înregistra participanţii (secretarul dezbaterilor). Opiniile participanţilor vor 
trebui înregistrate în procesul verbal al întâlnirii. Această minută va trebui să fie semnată de 
către preşedintele dezbaterii publice, de către secretar, şi, la cerere şi de către un 
reprezentant al publicului.  

În cazul în care nici un reprezentant al publicului nu se prezintă la dezbatere în 
primele 90 de minute de la ora de începere planificată, se poate trage concluzia că publicul 
nu este interesat de proiectul respectiv, această constatare trebuind să fie înregistrată în 
procesul verbal, semnat de preşedinte şi de secretar. 

Se propune ca  dezbaterile publice să se desfăşoare conform Tabelului 3-1 
 
Tabel 3-1. Propuneri pentru desfăşurarea dezbaterilor publice  
 
 

NR. Localitate Locatia Adresa Data Ora 
1. Roşia 

Montană 
Stadion ‚Minerul’ Roşia 

Montană 
24.07.2006 16.30 

2. Abrud Sala de sport a 
Grupului Scolar 
„HCC” Abrud 

Str. Republicii, 
nr. 16 

25.07.2006 16.30 

3. Câmpeni Casa de Cultură Str. Avram 
Iancu, nr. 5 

26.07.2006 16.30 

4. Alba Iulia Casa de Cultură  a 
Sindicatelor  

Str. Mihai 
Viteazul nr. 31 

31.07.2006 16.30 

5. Zlatna Casa de Cultură 
(fosta cantină 
Ampellum) 

Str. Tudor 
Vladimirescu 

02.08.2006 16.30 

6. Brad Sala de sport a 
Liceului Avram Iancu 

Str. Liceului, 
nr. 18 

04.08.2006 16.30 

7. Cluj-Napoca Casa de Cultură a 
studenţilor 

P-ţa. Lucian 
Blaga nr. 1-3 

07.08.2006 16.30 

8. Turda Teatrul Municipal Piata 
Republicii nr. 
52 

09.08.2006 16.30 

9. Bistra SC MARGUSTI SRL Str. Păsteşti, 14.08.2006 16.30 
                                                 
4 De menţionat că, în conformitate cu Directiva UE asupra accesului la informaţie, se poate face acest lucru contra unui cost 
rezonabil. Se va apela la această posibilitate doar în cazul în care se va observa că cererile de acces la informaţie sunt făcute 
în mod evident cu scopul de a întârzia accesul publicului interesat la informaţie. 
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NR. Localitate Locatia Adresa Data Ora 
(sala de nunţi) nr. 6 

10. Baia de Arieş Clubul muncitoresc Str.Tarinei, nr. 
3 

15.08.2006 16.30 

11. Lupşa Căminul Cultural Str. Centru, 
nr. 2 

16.08.2006 16.30 

12. Bucureşti Complexul Romexpo, 
sala Multifuncţională 
(Eminescu  
Sadoveanu) 

Bl. Marasti, nr 
65- 76 
 

21.08.2006 16.30 

13. Deva Casa de Cultură P-ţa Victoriei, 
nr.4  

23.08.2006 16.30 

14 Arad Casa de Cultură a 
Sindicatelor 

Str. Corneliu 
Coposu nr.8 

25.08.2006 16.30 

 
 

În timpul dezbaterilor publice, pe ordinea de zi vor fi următoarele elemente, aşa cum 
apar în Caseta 3.2. 
 
Caseta 3.2. Ordinea de zi, propusă pentru dezbaterile publice 
• Prezentarea principalilor actori implicaţi. 
• RMGC va descrie pe scurt proiectul propus – îndeosebi elementele specifice pentru 

locul unde are loc dezbaterea, 
• Echipa EIM va prezenta concluziile evaluării impactului asupra mediului,  
• Fiecărui membru al publicului interesat îi sunt alocate 5 minute pentru a prezenta 

propunerile şi comentariile relevante referitoare la raportul EIM. Detalii complete în 
legătură cu fiecare propunere pot fi transmise în scris către MMGA înainte sau în 
timpul dezbaterilor. Etapa de primire a propunerilor/comentariilor se încheie la data 
ultimei dezbateri publice. 

• MMGA (autoritatea competentă pentru protecţia mediului) înregistrează propunerile 
bine justificate ale publicului, exprimate în cadrul şedinţei de dezbatere publică, pe 
formularul prevăzut în tab 2-1, pe care a consemnat şi propunerile bine justificate 
primite înainte de data dezbaterii publice. (În baza rezultatelor dezbaterii publice, 
autoritatea competentă pentru protecţia mediului evaluează propunerile/comentariile 
motivate ale publicului şi solicită titularului completarea raportului la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului cu o anexă care conţine soluţii de rezolvare a problemelor 
semnalate.) 

• RMGC va răspunde întrebărilor publicului legate de detalii ale proiectului,  
• Echipa EIM va răspunde întrebărilor publicului in legatura cu impactul potential asupra 

mediului si masurile de prevenire/diminuare a acestuia.  
• RMGC va da publicului răspunsuri documentate la comentariile şi sugestiile publicului, 

primite în scris înainte de dezbaterea publică respectivă. 
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Anexa 1. Sumar cadru legislativ 
 

Legislaţie relevantă nationala  
şi directive UE pentru EPCDP 

 
Legislaţia nationala EIM  

 

1. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 1196/30.12.2005; 

2. Hotărârea nr. 918 din 22/08/2002, privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a 
impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private 
supuse acestei proceduri (art. 12-14), publicată în MO nr. 686/17.09.2002, modificată 
prin HG 1705/2004, publicată în MO nr. 970/17.09.2004; 

3. Ordinul nr. 860/2002, pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului şi de emitere a acordului de mediu, publicat în MO nr. 52/30.01.2005, şi 
modificat ulterior; 

4. Ordinul nr. 864/2002, pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în 
cazul proiectelor cu impact transfrontieră, publicat în MO nr. 397/09.06.2003; 

5. Legea nr. 22/2001, pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra 
mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, publicată 
în MO nr. 105/01.03.2001; 

6. Legea nr. 86/2000, pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, 
participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, 
semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, publicată în MO nr. 224/22.05.2000; 

7. Hotărârea de Guvern nr. 878/2005, privind accesul publicului la informaţia privind 
mediul, publicată în MO nr. 760/22.08.2005; 

8. Ordinul nr. 1182/2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a 
informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului, 
publicat în MO nr. 331/15.05.2003; 

9. Hotărâre de Guvern nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a 
evaluării de mediu pentru planuri şi programe, publicată în MO nr. 707/05.08.2004; 

 
Legislaţia EIM a Uniunii Europene 

 

1. Directiva Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată de următoarele două 
directive: 

a) Directiva 97/11/EC Consiliului, din 3 martie 1997, pentru amendarea Directivei 
85/337/EEC privind analiza impactului proiectelor publice sau private asupra mediului 
b) Directiva 2003/35/EC a Parlamentului European şi a Consiliului, din 26 mai 2003, 
privind procedura de participare publică în elaborarea anumitor planuri şi programe 
în domeniul protecţiei mediului şi amendarea Directivelor 85/337/EEC şi 96/61/EC 
privind procedura de participare publică şi accesul în justiţie.  

2. Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 
privind accesul publicului la informaţia de mediu, care înlocuieşte Directiva Consiliului 
90/313/CEE 

3. Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea 
efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului 
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Secţiunea II 
 

Activităţi suplimentare pentru susţinerea Planului de consultare şi 
informare publică pentru Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului 

asupra Mediului 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Această secţiune cuprinde activităţi care nu decurg direct din prevederile legislative 

privind consultarea şi informarea publică pentru Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului 
asupra Mediului ci din Politica de Comunicare a RMGC 
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4 Secţiunea II 
 

Activităţi  pentru susţinerea Planului de consultare şi 
informare publică pentru Raportul la Studiul de Evaluare a 

Impactului asupra Mediului 
 
 

Termeni folosiţi 
 
Definiţiile termenilor folosiţi în acest document sunt în concordanţă atât cu legislaţia 

românească actuală5, cât şi cu reglementările legale relevante din legislaţia UE, respectiv 
Directiva Consiliului 85/337/EEC modificată prin 97/11/EC1 despre evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului care include, de asemenea, conform 
Convenţiei Espoo6 (Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa), impactul 
transfrontieră, şi prevederile Convenţiei Aarhus7 privind participarea publică şi accesul la 
informaţie, aşa cum apare în Directiva 2003/35/EC1, care modifică Directiva 97/11/EC. 
Termenii folosiţi de Banca Mondială (International Finance Corporation), la care se face 
referire în document, vor fi puşi în paranteze. 

Publicul şi publicul interesat, conform Directivei UE pentru EIM transpusă în 
legislaţia românească prin Hotărârea de Guvern (HG) nr. 918/2002 cu amendamentele 
ulterioare şi Ordin MAPPM (”OM”) 860/2003 cu modificarile ulterioare 

Publicul, în general, este definit ca orice persoană fizică sau juridică şi, conform 
legislaţiei, orice asociere dintre ele. 

Publicul interesat este definit ca publicul afectat sau potenţial afectat de către 
procesul decizional de mediu sau care are un interes în acest proces. Această definiţie 
include orice organizaţie ne-guvernamentală care promovează protecţia mediului. 

 
Părţi interesate – termen folosit de Banca Mondială 
Parte interesată este un termen folosit de Banca Mondială şi este definit ca 

persoana, organizaţia sau comunitatea afectată de un proiect propus sau care are un interes 
în proiect. Banca Mondială (1996) defineşte două tipuri de părţi interesate: părţi interesate 
primare (sau cheie) – direct afectate, pozitiv sau negativ, de proiectul propus – denumite, în 
continuare, populaţia afectată de proiect, şi părţi interesate secundare – indirect afectate de 
proiect. 

Populaţia afectată de proiect este cea care trăieşte în vecinătatea imediată a 
amplasamentului proiectului. Părţile interesate secundare includ persoane cu experienţa 
tehnică necesară şi/sau cu legături cu părţile interesate primare, cum ar fi organizaţiile ne-
guvernamentale (ONG-uri), diverşi intermediari sau organizaţii reprezentative ale asociaţiilor 
tehnice sau profesionale, care adesea reprezintă interesul public. (Sursa: The World Bank. 
1996. Participation Sourcebook. Washington D.C., USA. 276 p.). 

 
Consultare publică 
Consultarea publică este un mijloc de facilitare a comunicării, care permite publicului 

interesat să-şi facă auzite punctele de vedere, îngrijorările şi speranţele, permiţând astfel 
autorităţilor de reglementare, instituţiilor financiare şi RMGC să-şi îmbunătăţească procesul 
decizional. Aceste consultări stimulează o mai bună înţelegere între părţi şi pot influenţa 

                                                 
5 Vezi secţiunea I şi Anexa 1. 
6 V. http://www.unece.org/env/eia/eia.htm 
7 V. http://europa.eu.int/comm/environment/aarhus/ şi 
http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43e.pdf#search='Aarhus%20Convention 
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derularea proiectului. Consultarea cu publicul interesat (părţi interesate) – în special cu 
persoanele sărace, marginalizate sau defavorizate –, desfăşurată încă din fazele incipiente 
ale proiectului, este esenţială. Astfel, pot fi identificate moduri de prevenire sau atenuare a 
impactului negativ şi, acolo unde impactul negativ nu poate fi evitat, el trebuie gestionat 
astfel încât să răspundă condiţiilor locale, nevoilor şi dorinţelor populaţiei. De asemenea, 
permite maximizarea beneficiilor proiectului pentru un număr cât mai mare de oameni. 

 
Consultarea publică în Directiva EIM a UE (97/11/EC, modificată prin 

2003/35/EC) şi transpusă în legislaţia română 
Consultarea publică este parte constituentă a procedurii de evaluare a impactului 

asupra mediului (EIM) pentru proiecte publice şi private, asigurând participarea publică la 
procesul decizional şi acceptarea unui proiect de către societate. Consultarea publică 
prevede o serie de acţiuni (diseminare şi colectare – activă şi pasivă – de informaţii) care 
permit publicului să fie informat despre proiect, iar publicului interesat (părţilor interesate) să 
participe efectiv în procesul de luare a deciziilor, într-un interval de timp dat, rezonabil. 

 
Dezbateri publice 
O dezbatere publică este o întâlnire oficială, organizată conform cerinţelor legale. 

Aceste întâlniri sunt locul în care publicul interesat poate face, în mod oficial, comentarii şi 
sugestii referitoare la studiul EIM, sau să primească răspuns la comentariile şi sugestiile 
deja înaintate. 

 
Informarea publicului 
O consultare eficientă presupune o metodă de informare a publicului interesat 

(părţilor interesate) adaptată caracteristicilor culturale locale, care poate fi atât pasivă, cât şi 
activă, în mod continuu, într-o anumită perioadă de timp. Activităţile de informare sunt 
esenţiale, în special dacă publicul interesat poate avea o participare şi o contribuţie 
importantă la luarea deciziilor. Astfel, această abordare permite publicului atât identificarea 
diverselor obiective, semnalarea problemelor şi conflictelor, cât şi rezolvarea lor. 

  
Publicul interesat transfrontieră (părţi interesate). Părţi afectate 
Publicul interesat transfrontieră (părţi interesate) este format din locuitorii ţărilor 

vecine potenţial afectaţi, direct sau indirect, de către eventualele riscuri de mediu, ca urmare 
a proiectului propus. Convenţia de la Espoo reglementează abordarea transfrontieră a EIM 
pentru proiectele care pot avea un impact (asupra mediului, a condiţiilor socio-economice 
sau orice alt fel de impact).în altă ţară decât ţara în care se propune proiectul. O astfel de 
abordare a EIM transfrontieră diminuează tensiunile dintre părţile interesate prin informarea 
publicului înainte de apariţia unor zvonuri şi prin posibilitatea pe care o oferă cetăţenilor unui 
stat vecin de a-şi prezenta opiniile faţă de activităţile care pot avea impact asupra mediului. 
Conform Convenţiei Espoo, „părţi afectate” înseamnă părţile semnatare sau părţile 
convenţiei potenţial afectate în context transfrontieră de proiectul propus. 

 
Proiectul Roşia Montană (RMP) 
Proiectul Roşia Montană (RMP) este un proiect auro-argintifer propus de SC Roşia 

Montană Gold Corporation SA (RMGC) la Roşia Montană, incluzând etapele de construcţie, 
exploatare şi închidere a minei, împreună cu procesul de dezvoltare comunitară aferent, 
protejarea mediului înconjurător şi a patrimoniului cultural. 

 
Compania sau iniţiatorul proiectului 
SC Roşia Montană Gold Corporation SA (RMGC) este persoana juridică 

responsabilă din punct de vedere legal şi managerial pentru proiectarea şi derularea 
Proiectului. RMGC este denumita  „compania” sau „iniţiatorul proiectului”. 

 
Mediul înconjurător (mediul) 
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Mediul înconjurător (mediul) este definit de Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 
pentru protecţia mediului, prin ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, 
apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate 
materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, 
inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa 
bunăstarea şi sănătatea omului. 
 

Evaluarea impactului asupra mediului (EIM – Environmental Impact 
Assessment), conform legislaţiei româneşti şi a Directivei EIM a UE 

Termenul „evaluarea impactului asupra mediului" („EIM”) descrie procedura care 
trebuie urmată în timpul procesului de autorizare de mediu a proiectelor care pot avea 
impact semnificativ asupra mediului, prin virtutea naturii lor, a mărimii si a amplasamentului. 
Prin această procedură se evaluează, în mod ştiinţific, efectele potenţiale semnificative 
asupra mediului şi se identifică, descriu şi evaluează efectele directe şi indirecte, ale 
activităţilor proiectului, asupra factorilor de mediu: oameni, faună, floră, sol, apă, aer, climă, 
peisaj, bunuri materiale, patrimoniu cultural şi interacţiunea dintre aceşti factori. Se asigură, 
astfel, că importanţa efectelor prognozate şi căile de atenuare a lor sunt înţelese în mod 
corect de către public şi de către autorităţile competente, înainte de luarea unei decizii. EIM 
nu este, în sine, o procedură de autorizare, ci un instrument care ajută la luarea unei decizii. 

Procedura EIM, aşa cum este transpusă în legislaţia românească, necesită 
elaborarea unui studiu de evaluare a impactului asupra mediului (studiu EIM). Informaţiile 
din studiul EIM sunt compilate în conformitate cu reglementările româneşti. Studiul EIM este 
însoţit de studiile de condiţii iniţiale şi de planurile de management necesare pentru a 
demonstra că sunt luate toate măsurile de atenuare a riscurilor proiectului şi de maximizare 
a beneficiilor. Toate acestea au fost elaborate conform standardelor româneşti, europene şi 
internaţionale. 

 
Impact 
Impact înseamnă orice efect cauzat de o activitate propusă asupra mediului, adică 

asupra sănătăţii şi siguranţei oamenilor, florei, faunei, solului, aerului, apei, climei, peisajului, 
şi monumentelor istorice şi altor structuri materiale sau interacţiunea dintre aceşti factori; De 
asemenea, incluse efectele asupra patrimoniului cultural sau condiţiilor socio-economice 
rezultate din modificarea acestor factori. 

 
Impact transfrontieră  
Impact transfrontieră înseamnă orice impact, într-o zonă aflată sub jurisdicţia unei 

părţi, cauzat de o activitate propusă, care provine, parţial sau total, dintr-o zonă aflată sub 
jurisdicţia unei alte părţi. 

 
 
Ţara gazdă 
Ţara gazdă este România. 
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4.1 Introducere 

 
Se ştie că activităţile umane, atât cele industriale, cât şi celelalte, au efecte directe 

asupra societăţii, astfel că participarea publicului în procesul decizional este esenţială pentru 
crearea unui climat constructiv de încredere şi înţelegere pentru toate părţile interesate. 
Astfel, se asigură că dezvoltarea aduce beneficii şi bunăstare şi că riscurile şi pericolele 
inerente proiectelor industriale sunt administrate în mod responsabil şi acceptate de 
societate. 

Consultarea publicului interesat (a părţilor interesate) are un rol extrem de important 
în conştientizarea impactului proiectului, în definirea şi managementul aşteptărilor publicului 
şi a dezvoltării pe termen lung a unor relaţii stabile între cei afectaţi de Proiectul Roşia 
Montană (RMP). 

 

4.2 Procesul de consultare şi informare publică al RMP (PCDP) 

Activităţile de consultare şi informare publică (public consultation and disclosure - 
PCD) se derulează pe tot parcursul proiectului. Ele au început înainte de solicitarea 
acordului de mediu, continuă cu procedura evaluării impactului asupra mediului 
(Environmental Impact Assessment – EIM) a RMP, urmate de etapa de construcţie, 
exploatare, închidere şi reabilitare ecologică a zonelor afectate. Acest proces se numeşte 
Procesul de consultare şi informare publică (Public Consultation and Disclosure Process – 
PCDP). 

PCDP va exista pe toată durata proiectul, pentru că sugestiile şi comentariile 
întemeiate ale publicului trebuie luate în considerare pe întreaga durată de viaţă a RMP, iar 
mecanismele din PCDP vor pune în practică şi vor facilita acest lucru. Putem spune, deci, că 
este un proces “viu”, care va fi revizuit periodic, pentru a utiliza şi a reflecta informaţiile 
culese în decursul PCDP. Acest proces oferă o bază de consultare publică la nivel local, 
naţional şi internaţional, pentru a soluţiona problemele Proiectului. PCDP cuprinde următorii 
paşi: 

 Identificarea publicului interesat (a părţilor interesate) şi crearea unui mecanism de 
primire a sugestiilor şi comentariilor şi de distribuire a informaţiilor; 

 Consultarea permanentă la nivel local, naţional şi regional, pe toată durata etapelor 
de pre-construcţie, construcţie, exploatare, închidere şi reabilitare ecologică; 

 Un mecanism care să prezinte modul în care comentariile şi sugestiile întemeiate ale 
publicului interesat au fost tratate în EIM şi, apoi, în procesul de proiectare şi cel 
decizional; 

 Proceduri de monitorizare şi evaluare a PCDP; 
 Compilarea, gruparea şi analizarea comentariilor şi sugestiilor publicului interesat 

într-un raport care să fie făcut public. 
 

Scopul consultării publice pentru RMP este: 
1. Respectarea şi conformarea cu reglementările în domeniu româneşti, europene 

şi, în anumite cazuri, chiar internaţionale, referitoare la autorizarea RMP; 
2. Asigurarea informaţiilor despre proiect şi despre studiul EIA, necesare publicului; 
3. Primirea sugestiilor şi comentariilor comunităţii şi a publicului interesat (părţile 

interesate relevante) în ceea ce priveşte amplasarea, proiectarea şi planului de 
închidere al RMP; 

 



SC Rosia Montana Gold Corporation SA Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului 
 Plan de consultare şi informare publică pentru EIM 

 

 
Activităţi suplimentare pentru susţinerea EPCD 

Pagina 28 din 51 

PCDP pentru RMP a început în 20008. Principalul obiectiv a fost cunoaşterea 
percepţiei despre proiect a publicului interesat, principalele sale îngrijorări şi aşteptări. 
Primele activităţi PCDP şi interacţiunea cu publicul şi cu publicul interesat au contribuit la 
elaborarea studiului EIA, atât în cazul proiectului tehnic, cât şi în cazul măsurilor de atenuare 
a impactului. PCDP a fost o componentă esenţială în definirea zonei industriale, a zonei 
protejate, a amplasamentului noii localităţi Roşia Montană – în zona Piatra Albă, şi a 
terenurilor necesar a fi achiziţionate. 
 

4.3 Planul de consultare şi informare publică din cadrul EIM (EPCDP) 

Documentul de faţă descrie activităţile PCD necesare procedurii EIM a RMP şi se 
numeşte Planul de consultare şi informare publică în cadrul EIM (Environmental Impact 
Assessment Public Consultation and Disclosure Plan – EPCDP). EPCDP este parte 
integrantă a PCDP a RMP, la fel ca EIM. 

EPCDP prezintă contextul, pregătirea şi organizarea procesului de consultare publică 
din cadrul procesului EIM al RMP. Este elaborat astfel încât publicul interesat să obţină 
informaţii suficiente şi să aibă timpul necesar participării pro-active la examinarea EIM al 
RMP şi în procesul decizional de eliberare a acordului de mediu, anterior etapei de 
construcţie9 industrială. 

Sugestiile şi comentariile primite în timpul EPCDP pot aduce noi modificări în 
amplasarea, proiectarea RMP şi a metodelor atenuare a impactului propuse în studiul EIM, 
şi pot duce la adăugarea unei anexe suplimentare la studiul EIM, care să conţină soluţiile 
propuse la comentariile întemeiate din timpul participării publice. 

EPCDP a fost elaborat conform legislaţiei româneşti, directivelor UE şi convenţiilor 
Aarhus şi Espoo. 
 

4.4 Contextul EPCDP 

 
4.4.1 Scurt istoric al Roşiei Montane 
 

Roşia Montană se află în Patrulaterul Aurifer al Munţilor Apuseni, unul dintre cei mai 
mari producători de aur din Europa timp de aproape 2.000 de ani, încă din perioada Daciei 
romane. Patrimoniul cultural al Roşiei Montane este reprezentat, în special, de dovezile 
materiale ale evoluţiei tehnicilor miniere şi de tradiţiile caracteristice acestor activităţi. Este 
de netăgăduit că mineritul a avut influenţă asupra aspectelor sociale, culturale, economice şi 
de mediu ale comunităţii, indiferent că a cunoscut perioade prospere sau de declin. 
 
4.4.2 Activităţi miniere curente la Roşia Montană 
 

Astăzi, mina în carieră de la Roşia Montană aparţine statului român, măcinarea şi 
prepararea minereului făcându-se la o distanţă de câţiva kilometri de carieră, în partea de 
jos a văii Roşiei. Extragerea aurului se face din concentratul sulfuros  obţinut prin flotaţie, 
produs la Roşia Montană care apoi este trimis pentru prelucrare cu ajutorul cianurilor. Până 
în 2004, cianurarea s-a făcut la Baia de Arieş (cca. 20 km în aval, pe valea Arieşului), iar de 
atunci la Baia Mare. În ultimii ani, subvenţia statului pentru mina de la Roşia Montană a fost 
de cca. 3 milioane euro anual. Conform politicii de aderare a României la UE, subvenţiile 
trebuie să înceteze până la sfârşitul acestui an, urmând ca mina să se închidă. Planul de 
închidere şi ecologizare trebuie definitivat în acest an de către Minvest, compania minieră de 
stat. Dacă la Roşia Montană mineritul ar dispărea, rata şomajului ar depăşi 90%. 

                                                 
8 O descriere sumară a acţiunilor precedente se află în secţiunea 1.5. O prezentare extinsă a activităţilor PCDP se află în 
Anexa 2, tabelul A2. 
9 Acordul de mediu este doar unul dintre cele peste 20 de avize/acorduri necesare obţinerii autorizaţiei de construcţie. 
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4.4.3 Rezumatul Proiectului Roşia Montană (RMP) 
 

Proiectul Roşia Montană (RMP) propune exploatarea zăcământului de aur şi argint 
de la Roşia Montană. Aici, aurul şi argintul au fost exploatate încă de pe timpul romanilor, 
Roşia Montană fiind, astfel, una dintre cele mai vechi aşezări umane atestate documentar 
din România. 

RMP este deţinut şi condus de SC Roşia Montanã Gold Corporation SA (RMGC), cu 
birouri în Roşia Montană şi Bucureşti. Acţionarii RMGC sunt Gabriel Resources Ltd., o 
companie minieră canadiană, şi Compania Naţionala a Aurului, Cuprului şi Fierului Minvest 
SA, o companie minieră a statului român şi alţi trei acţionari minoritari, societăţi comerciale 
româneşti. Gabriel Resources Ltd. este cotată la Bursa din Toronto şi furnizează întregul 
capital necesar proiectului, sub formă de investiţii străine directe. Finanţarea provine de la 
acţionarii companiei, printre care se află cele mai mari fonduri de investiţii din America de 
Nord şi Europa, precum şi din împrumuturi de la un consorţiu de bănci europene. 

RMP are două mari componente: 
1. Activităţile miniere, cu management şi tehnologii moderne şi practici 

responsabile, conforme legislaţiei româneşti şi europene; 
2. Interacţiunea RMP cu mediul înconjurător, cel social, cultural, economic şi cu 

comunitatea. 
 

RMP va folosi cele mai bune tehnici şi practici miniere disponibile (Best Available 
Techniques - BAT10). RMP propus va procesa aproximativ 13 milioane de tone pe an de 
zăcământ auro-argintifer. Se estimează că activităţile de exploatare se vor întinde pe o 
perioadă de peste 16 ani, perioadă urmată de 3-5 ani de închidere. După finalizarea 
închiderii, vor începe activităţile de reabilitare ecologică a zonelor afectate de minerit, care 
vor reflecta, în urma consultărilor publice, nevoile publicului.  

Dezvoltarea RMP cuprinde: 
 Exploatarea în carieră (patru cariere), operaţiuni de preparare, iaz de decantare şi 

diverse utilităţi conexe; 
 Managementul şi atenuarea impactului social şi de mediu al activităţilor miniere; 
 Reconstrucţia şi reabilitarea ecologică progresivă a zonelor afectate de minerit; 
 Atenuarea impactului asupra mediului a activităţilor miniere din trecut; 
 Asistenţă la închiderea operaţiunilor miniere de stat existente la Roşia Montană; 
 Activităţi de strămutare şi relocare 
 Program de cercetare a patrimoniului cultural; inventariere, clasare şi conservare-

restaurare a bunurilor de patrimoniu cultural mobil şi imobil descoperite 
 Diseminarea informaţiilor programului de cercetare a patrimoniului, inclusiv în 

publicaţii şi seminarii; 
 Stimularea pro-activă a dezvoltării diverselor activităţi socio-economice, 

independente sau nu faţă de mina Roşia Montană. 
 

RMP va desfăşura activităţi de ecologizare şi atenuare a efectelor poluării produse 
de activităţile miniere trecute: ape acide, peisaje afectate, halde de steril. Prin desfăşurarea 
acestor activităţi de către RMGC, statul român economiseşte peste 40 milioane de euro 
valoare la care au fost estimate costurile de reconstructie ecologica si cheltuielile pentru 
protectia mediului pe parcursul celor 20 de ani de operare 11. 
 

                                                 
10 BAT este un termen folosit de UE şi definit în Directiva Consiliului 96/61/EC din 24.09.1996 referitoare la prevenirea şi 
controlul integrat al poluării, art. 2 (11) 
11 V. secţiunea „Alternativa zero” a studiului EIM, elaborată de Wisutec, Germania, prezentata in anexa la Capitolul 5 
Alternative 
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4.4.4 Planificarea lucrărilor pentru RMP propus 
 

Durata totală de viaţă a proiectului, din faza de pre-construcţie până la încheierea 
celei de exploatare, este de cel puţin 25 de ani, urmată fiind de perioada de închidere şi de 
monitorizare post-închidere. 

Planificarea generală a lucrărilor proiectului propus este prezentată în Figura  4.1.  
 
Figura 4.1. Planificarea generală a RMP 
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4.4.5 Consultări publice până prezent 
 

Participarea publicului este eficientă dacă se desfăşoară în mod riguros şi la timp, 
sub forma dialogului, oferind răspunsuri clare la sugestiile şi comentariile întemeiate ale 
publicului interesat. Cu toate că partea cea mai eficientă a consultării va începe abia după 
publicarea studiului EIM, RMGC a mai desfăşurat activităţi de consultare şi informare 
publică, începând din anul 2000. Acestea au constat în: întâlniri publice, prezentări publice, 
expoziţii documentare, expoziţii şi seminarii ştiinţifice, colocvii, informări, sondaje, interviuri, 
activităţi de tip ” workshop”, dezbateri publice, comentarii scrise, întâlniri de tip “focus grup”, 
întâlniri individuale,  vizite în teren, vizite de studii, vizite de documentare ale jurnaliştilor. 
Anexa 2 prezintă cea mai mare parte a acestor activităţi din PCD şi instrumentele folosite, 
iar Tabelul 4-1 prezintă o apreciere cantitativă a acestora. Informaţii detaliate despre 
activităţile PCD de până acum pot fi găsite pe pagina de internet www.rmgc.ro. 
 
Tabel 4-1. Numărul evenimentelor PCDP de până acum 
 

Activităţi de consultare şi informare publică Estimări (minimum) 
Informări 110 
Consultări 140 
Vizite în teren 100 
Consultări individuale 2000 

 
 

La nivelul comunităţii, consultările s-au axat atât pe proiectul propus, cât şi pe 
programul de achiziţii de proprietăţi aflat în derulare [detalii în Planul de Acţiune pentru 
Strămutare şi Relocare (Resttlement and Relocation Action Plan - RRAP12)]. Consultările de 
până acum au ajutat la identificarea impactului semnificativ direct şi indirect, la modificarea 
proiectului tehnic şi la elaborarea strategiilor de atenuare a impactului potenţial. De 
asemenea, au deschis canale de comunicare cu comunitatea locală, cu autorităţile locale, 
regionale şi naţionale, cu comunitatea tehnico-ştiinţifică, unele ONG-uri şi, printre altele, 
organizaţii internaţionale care sprijină dezvoltarea, canale care vor fi păstrate pe toată durata 
RMP. Aceste consultări au permis ca proiectul tehnic să reflecte, deja, sugestiile şi 
comentariile publicului interesat (părţi interesate). 

Anumite organizaţii şi o parte a publicului, care şi-au exprimat poziţia faţă de RMP, 
au ales, totuşi, să nu participe la consultări până la publicarea studiului EIM. 
 
 

                                                 
12 RRAP este disponibil la www.rmgc.ro. 
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Figura 4.2. Harta amplasării Proiectului Roşia Montană 
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5 Obiectivele participării publicului în cadrul procesului 

EIM  
 

Obiectivele principale ale participării publice în cadrul EIM a RMP: 
 Să informeze şi să implice publicul în procesul participării publice a RMP; 
 Să primească comentarii şi propuneri referitoare la studiul EIM; 
 Să se conformeze, cel puţin, cu cerinţele legale pentru consultări publice. 

 
Aceste obiective sunt detaliate mai jos, în caseta 6.1 

 
Caseta 5.1. Obiectivele EPCD 
 
• Publicul interesat (părţile interesate) să fie anunţat eficient şi la timp şi să aibă acces la 

informaţii despre proiect şi despre procesul de consultare publică în timp util şi într-o 
mod cât mai accesibil. 

• Informaţia pusă la dispoziţie să poată fi înţeleasă. 
• Informaţia să fie în limba română.  
• Locurile alese pentru consultare să fie accesibile tuturor celor care doresc să participe.  
• Grupurile vulnerabile sau în minoritate să fie consultate. 
• Să se ajungă la un nivel ridicat de conştientizare, în rândurile publicului interesat, despre 

natura proiectului, impactul semnificativ şi măsurile de atenuare propuse. 
• Să fie asigurată contribuţia referitoare la studiul EIM a publicului interesat, inclusiv 

metodele propuse de atenuare a impactului. 
• Să se ia în considerare aşteptările publicului interesat. 
• Să existe mecanisme clare pentru a răspunde în timp util întrebărilor, îngrijorărilor, 

propunerilor sau plângerilor publicului interesat.  
• Publicul interesat să poată participa la procesul decizional, care duce la obţinerea sau 

neobţinerea acordului de mediu.  
• Propunerile şi comentariile întemeiate să fie încorporate atât într-o anexă suplimentară la 

studiul EIM, care să conţină soluţiile propuse la comentariile si propunerile relevante din 
timpul participării publice, cât şi în proiectul tehnic şi managementul RMP. 

• Studiul EIM să fie disponibil în limba engleză, pentru componenta transfrontieră a EIM 
(Convenţia Espoo), pentru a permite o analiză pertinentă a potenţialelor efecte 
transfrontieră de către părţile afectate, declarate sau nedeclarate, conform acestei 
convenţii. Pentru EIM a RMP, Ungaria şi-a exprimat dorinţa de a participa la componenta 
transfrontieră a procesului EIM. Pentru a asigura un acces complet la informaţie, 
Rezumatul fara caracter tehnic (NTS) al studiului EIM va fi tradus, în mod voluntar, în 
limba maghiară.  

 
 

Capitolul 6 al acestui plan subliniază activităţile care vor fi desfăşurate pentru 
atingerea acestor obiective. Capitolul 7 prezintă care sunt rezultatele aşteptate, iar secţiunea 
I prezinta responsabilităţile celor implicaţi. 

Pentru a atinge aceste obiective ale programului de consultări publice, aşa cum apar 
ele in caseta 5.1, fiecare eveniment trebuie să aibă un scop bine definit, iar obiectivul comun 
al celor care participă să fie atins. Pentru fiecare eveniment trebuie pregătite materiale 
informative şi prezentări uşor de înţeles. 

La sfârşitul fiecărui eveniment va trebui făcută o analiză cuprinzătoare, în scris, a 
propunerilor şi comentariilor. 
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Alte moduri de a uşura obţinerea sugestiilor şi comentariilor, în urma consultărilor 
publice, sunt: 

 Folosirea mijloacelor audio şi video pentru a înregistra consultările publice, 
 O listă cu participanţii să fie completată la toate evenimentele, 
 Întocmirea unui raport scris al fiecărei dezbateri publice (procesul verbal al 

dezbaterii), conform cerinţelor OM 860/2002 cu amendamentele ulterioare, 
 Folosirea formularului de sugestii şi comentarii aşa cum apare în Secţiunea 4. 

 
Toate acestea vor asigura transparenţa procedurii, vor reduce riscul discrepanţelor, 

având la dispoziţie o înregistrare a tot ceea ce s-a discutat la întâlniri şi permiţând astfel să 
se regăsească uşor informaţii despre un anume eveniment. 

În urma fiecărei consultări se va face o evaluare, pentru a se asigura că obiectivele 
au fost atinse şi pentru a îmbunătăţi modul de organizare a evenimentelor ulterioare. Caseta 
5.2 prezintă lista criteriilor de evaluare care vor fi folosite. Va fi pus la dispoziţia publicului un 
chestionar, pentru a afla comentariile referitoare la modul în care s-a desfăşurat 
evenimentul. 
 
Caseta 5.2. Criteriile de evaluare a evenimentelor EPCD: 

1 S-au desfăşurat activităţile în timp util? 
2 S-au tratat grupurile vulnerabile în mod adecvat? 
3 Au fost rezultatele obţinute pe măsura resurselor investite? 
4 A avut publicul interesat (părţile interesate) posibilităţi de a obţine informaţiile de care 

avea nevoie pentru a participa în mod semnificativ? 
5 I s-a oferit publicului interesat prezent posibilitatea de a-şi exprima punctele de 

vedere? 
6 Sugestiile şi comentariile publicului au fost întemeiate? 
7 A avut publicul interesat posibilitatea reală de a influenţa proiectul tehnic de 

construcţie, exploatare şi închidere a minei? 
8 Au fost implicaţi toţi membrii relevanţi ai publicului interesat (părţilor interesate)? 
9 Au fost membrii publicului interesat informaţi despre cum punctele lor de vedere 

afectează planul de management al proiectului? 
10 Au fost etapizate corespunzător activităţile procesului de consultare publică astfel 

încât să se atingă rezultatele scontate?  
11 A avut loc consultarea publică suficient de devreme pentru ca să poată influenţa 

deciziile importante? 
12 Care a fost percepţia membrilor publicului interesat (parţilor interesate) despre 

procesul de consultare publică?  
13 Instrumentele de comunicare alese au fost eficiente? 
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6 Activităţi: “Uşi deschise” 
 

În sprijinul principalelor activităţi ale consultărilor publice descrise în secţiunea 5, şi 
alte activităţi sunt puse la dispoziţia publicului, aşa cum apar în Caseta 6.1, constituind 
evenimente de tip „uşi deschise” ale RMGC. Acestea nu sunt, însă limitate la studiul EIM, ci 
includ şi activităţi ale RMGC din afara procesului EIM. 
 
Caseta 6.1. EPCDP Activităţi conexe 

 
• Linie telefonică dedicată gratuită (TelVerde) 
• Seminarii tehnice, 
• Vizite în teren, 
• Centre de informare şi expoziţii, 
• Campanie multimedia – TV, radio, Internet, presă, 
• Fişe informative, pliante şi broşuri, 
• Sondaje, interviuri şi chestionare. 

 
 

6.1 Linie telefonică gratuită TelVerde: 08008-ROSIA 

Pentru ca un eveniment PCD să fie considerat de succes, este nevoie ca publicului 
să i se aducă la cunoştinţă existenţa sa. RMGC va anunţa periodic evenimentele PCD în 
legătură cu RMP, dar dacă, totuşi, sunt persoane care doresc să fie anunţate prin telefon 
despre calendarul evenimentelor, atunci se poate folosi linia telefonică 08008-ROSIA – vezi 
Caseta 6.2. 
 
Caseta 6.2. Linia telefonică gratuită a EPCDP a RMP 

 
• Numărul liniei telefonice este 08008-ROSIA (08008-76742) şi se poate apela gratuit 

de la orice telefon fix din România.  
• La acest număr de telefon, operatorii vor fi disponibili zilnic, între orele 800-2000, şi vor 

oferi informaţii despre activităţile de informare şi consultare publică ale EPCD. 
 

 

6.2 Seminarii tehnice 

Un seminar (tehnic) este o întâlnire între un număr limitat de participanţi, pentru a 
discuta în detaliu şi a rezolva aspecte referitoare la chestiuni specifice. 

În timpul unei dezbateri publice, şi/sau în urma primirii unui comentariu / sugestie din 
partea publicului interesat, înainte sau după o dezbatere publică, poate fi nevoie de o 
discuţie în profunzime referitoare la un anumit aspect sau aspecte. Seminariile tehnice îşi 
propun să acopere această nevoie. Ele vor fi axate pe subiecte care sunt de interes pentru 
public, şi vor fi dezbătute în detaliu, la cererea acestuia. 

6.3 Vizite în teren 

Persoanele sau grupurile de persoane care au un interes legitim în RMP şi în 
procesul EIM, au oportunitatea de a face vizite în teren, în amplasamentul proiectului din 
Roşia Montană. Aici, vizitatorii vor putea să vadă situaţia actuală de la Roşia Montană, să 
afle detalii despre geografia şi topografia amplasamentelor propuse pentru cariere, uzină, 
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noua infrastructură, amplasarea noului sat Roşia Montană de la Piatra Albă etc. O dată cu 
vizitarea zonei protejate, aceştia vor afla date istorice şi culturale despre Roşiei Montană, 
dar şi informaţii despre istoria mineritului, inclusiv despre poluarea istorică şi despre 
influenţa mineritului pe care o are asupra culturii, societăţii, mediului şi economiei din Roşia 
Montană. Principalele obiective la care vizitatorii au acces în timpul unei vizite în teren sunt 
prezentate în Caseta 6.3, iar anexa A.4 prezintă programul unei vizite de documentare 
jurnalistică desfăşurată la Roşia Montană în data de 25 ianuarie 2006. 
 
Caseta 6.3. Obiective de vizitat 
Centrul de Informare a Comunităţii 
Zona industrială propusă pentru RMP 
Zona protejată „Centru istoric Roşia Montană” 
Tăurile din zona protejată 
Muzeul Orlea – Galeriile romane 
Carierele existente – Cetate şi Cârnic 
Monumentul funerar de la Tăul Găuri 
Zona protejată „Piatra Corbului” 
Monumentul natural „Piatra Despicată” 
Depozitul arheologic al programului naţional de cercetare „Alburnus Maior” 
Piatra Albă – amplasamentul noului sat 
Incinta galeriei 714 – care dreneaza majoritatea apelor acide  formate în campul minier 
 

Vizitatorii vor afla, de asemenea, date despre activitatile şi aşezările miniere din alte 
părţi ale lumii care se confruntă sau s-au confruntat cu situaţii similare, şi modul cum au fost 
abordate aceste probleme. 

Toate aceste vizite trebuie coordonate dinainte, prin înscrierea la o vizită folosind 
instrucţiunile din Caseta 6.4. Toate aceste vizite vor fi conduse de un reprezentant al RMGC.  
 
Caseta 6.4. Instrucţiuni de înscriere pentru o vizită în teren 

 
• Telefonaţi gratuit de pe orice telefon fix din România la 08008-ROSIA (08008-76742) 

şi spuneţi că doriţi să vă înscrieţi pentru o vizită în teren. Operatorii noştri vă vor face 
legătura cu organizatorii. 

• Trimiteţi un e-mail la info@rmgc.ro şi spuneţi că doriţi să vă înscrieţi pentru o vizită în 
teren. Scrieţi în e-mail şi modul în care doriţi să fiţi contactat şi vi se va răspunde în 
scurt timp. 

• Trimiteţi un fax la +40 (0)258 806730 şi spuneţi că doriţi să vă înscrieţi pentru o vizită 
în teren. Scrieţi în fax şi modul în care doriţi să fiţi contactat şi vi se va răspunde în 
scurt timp. 

• Trimiteţi o scrisoare la Centrul de Informare a Comunităţii, Roşia Montană Gold 
Corporation SA, Str. Piaţă, nr. 321, Roşia Montană, AB 517615, România, şi spuneţi 
că doriţi să vă înscrieţi pentru o vizită în teren. Scrieţi în scrisoare şi modul în care 
doriţi să fiţi contactat şi vi se va răspunde în scurt timp. 

 
 

6.4 Centre de informare şi expoziţii  

Centrele de informare ale RMP sunt localizate în Roşia Montană, Abrud şi Bucium, 
precum si in alte locatii unde se va considera necesar. Acestea vor avea personal al RMGC, 
care va face prezentări generale ale proiectului şi va organiza întâlniri cu specialişti sau 
conducerea RMGC.  

Centrele vor avea exponate şi informaţii pe scurt despre RMP. Studiul EIM complet 
va fi disponibil în copii tipărite sau electronice. În timpul EPCD, CD-ul cu rezumatul făra 
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caracter tehnic al EIM va fi de asemenea pus la dispoziţia publicului, la cerere, împreună cu 
exemplare tipărite ale secţiunilor de interes. Fişele informative şi broşurile vor fi oferite 
publicului.  

Centrele de informare ale RMP, aşa cum apar în Tabelul 6-1 vor avea, de asemenea 
studiul EIM disponibil. 
 
Tabel 6-1. Centrele de informare pentru EIM-ul RMP 
 

Localitatea Adresa 
Roşia Montană Str. Piaţă, nr. 321 
Abrud Sediul Primăriei, Piaţa Eroilor, nr. 1 
Bucium Sediul Primăriei 
Alba Iulia Muzeul Naţional al Unirii, str. Mihai Viteazul nr. 12-14 
Bucureşti Str. Uruguay, nr. 14 

 
 

6.5 Campanie multimedia  

În decursul perioadei de consultare publică, se va desfăşura o cuprinzătoare 
campanie multimedia, cu scopul de a: 

 Informa publicul interesat de faptul că studiul EIM a fost depus şi că urmează etapa 
de consultare publică; 

 Informa publicul interesat despre datele şi locurile unde vor avea loc dezbaterile 
publice şi seminariile; 

 Oferi informaţii suplimentare despre proiect; 
 Ţine publicul la curent cu evoluţia consultărilor; 
 Informa publicul interesat despre orice decizie guvernamentală, inclusiv în legătură 

cu momentul când acesta va lua o hotărâre referitoare la proiect. 
Campania de comunicare se va baza pe radiourile locale şi naţionale, televiziuni, 

folosirea paginilor de internet existente (www.rmgc.ro, www.GabrielResources.com, 
www.PovesteaAdevarata.ro, www.TrueStory.ro, printre altele), presa scrisă locală şi 
naţională.  

Presa joacă un rol esenţial în informarea publicului în legătură cu programarea 
dezbaterilor publice. Anunţurile vor fi publicate periodic, cu 30 de zile lucrătoare înainte de 
fiecare dezbatere publică, în cel puţin 3 posturi locale de radio, cel puţin 3 ziare cu acoperire 
naţională şi două ziare cu acoperire locală.  

6.6 Fişe informative, pliante şi broşuri 

Pliantele şi broşurile conţin informaţii suplimentare referitoare la anumite aspecte ale 
proiectului. Acestea se referă la proiect în sine şi nu sunt parte a procesului EIM, nefiind 
elaborate de membrii echipei EIM, ci de către RMGC sau de echipa sa de proiectare. Scopul 
acestora este de a explica problemele cu care s-a confruntat echipa de proiectare şi modul 
cum au fost acestea rezolvate.  

Fişele informative sunt documente cuprinzând informaţii tehnice, disponibile la ora 
actuală despre 12 subiecte, aşa cum apar în Caseta 6.5. 
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Caseta 6.5. Fişe informative despre RMP13 

 
1. Ape acide 
2. Metode şi tehnologii de puşcare 
3. Managementul cianurilor 
4. Siguranţa barajelor 
5. Prevenirea şi combaterea situaţiilor de urgenţă  
6. Planurile sistemelor de management de mediu şi social 
7. Zgomot şi vibraţii 
8. Procesarea minereului şi strategia de închidere 
9. Strategia de exploatare şi închidere a carierelor  
10. Amplasarea proiectului şi istoricul zonei 
11. Strategii de minimizare a deşeurilor şi a deşeurilor periculoase 
12. Tehnologii de haldare  şi reabilitare ecologică a haldelor 

 
 

Fişele informative se adresează persoanelor care doresc să înţeleagă detalii tehnice 
şi ştiinţifice referitoare la strategia RMGC în legătură cu subiectele de mai sus. 

Pliantele şi broşurile vor fi disponibile de asemenea pentru o largă categorie de 
public, acestea neavând însă detalii ştiinţifice sau tehnice. Ele reprezintă de fapt mai mult un 
rezumatfăra caracter tehnic al aceloraşi subiecte acoperite de fişele informative.  

6.7 Sondaje, interviuri şi chestionare  

Sondajele, interviurile şi chestionarele vor fi folosite pe parcursul EPCD pentru a 
primi reacţia publicului şi pentru a fi siguri că activităţile de consultare publică răspund nevoii 
de informaţie şi îngrijorărilor publicului interesat.  

 
 
 

                                                 
13 În curând, vor fi disponibile fişe informative şi pentru alte aspecte ale RMP. 
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7 Rezultate estimate 
 

În urma procesului de consultare publică, se aşteaptă 5 rezultate principale: 
1. Un public bine informat despre proiect, alternativele sale, impactul potenţial şi 

metodele de atenuare a impactului; 
2. Primirea reacţiilor, sugestiilor şi comentariilor din partea publicului interesat în 

privinţa proiectului, a alternativelor şi a metodelor de atenuare a impactului; 
3. Un proiect final realist, reflectând toate comentariile şi sugestiile relevante 

primite din partea publicului;  
4. O evaluare a comentariilor din partea publicului pusă la dispoziţia publicului (un 

raport intern susţinut de un audit independent). 
5. Propunerile relevante incluse in raportul EIM şi în proiectul tehnic. 

 
RMGC îşi propune să obţină acceptul pentru dezvoltarea proiectului din partea 

cetăţenilor din Roşia Montană şi din imediata vecinătate, şi din partea autorităţilor locale, 
regionale şi naţionale. În plus, RMGC va dovedi publicului interesat (părţilor interesate) că 
proiectul nu va avea efecte dăunătoare pentru generaţiile prezente şi viitoare. RMGC va 
transmite publicului interesat că:  

a) RMGC va apela la toate măsurile relevante de atenuare care sunt disponibile 
la ora actuală, pentru a atenua impactul asupra mediului.  

b) Proiectul nu va crea nici un fel de efecte dăunătoare pe termen lung mediului 
din zona industrială, şi nu va dăuna mediului din afara zonei industriale.  

c) RMGC va plăti sau compensa pentru posibilele degradările ale mediului ca şi 
pentru folosirea resurselor naturale neregenerabile, prin îmbunătăţirea 
condiţiilor de mediu din zona industrială şi din alte zone14, punând la 
dispoziţia publicului resurse naturale, plantând copaci, curăţând apele 
poluate, îmbunătăţind in general peisajul. În cele din urmă, publicul interesat 
trebuie să pună în balanţă beneficiile, impactul şi alternativele RMP şi să 
decidă ce îşi doreste.  

 
Îngrijorările publicului interesat al părţii afectate – Ungaria fiind singura ţară care s-a 

declarat afectată – vor fi de asemenea luate în considerare, conform legislaţiei româneşti şi 
Convenţiei Espoo. Astfel, comentariile şi propunerile publicului interesat din Ungaria vor fi de 
asemenea reflectate în proiectul tehnic  

 Astfel de comentarii şi sugestii despre RMP şi despre impactul pe care îl poate 
avea, măsurile de atenuare a impactului, alternativele, contribuie la rândul lor la 
îmbunătăţirea cunoaşterii publicului interesat şi a părţilor interesate, în sens mai larg.  

Publicul interesat poate participa în procesul de luare a deciziei referitor la acordul de 
mediu al RMP, în măsura în care doreşte. Figura 7.1 arată cum implicarea publicului poate 
să se manifeste la diferite niveluri, de la un nivel scăzut de implicare , până la a deveni parte 
din luarea deciziei. EPCD doreşte să se asigure că publicul interesat poate participa la 
nivelul pe care îl alege.  
 
 
 
 

                                                 
14 RMGC co-finananţează deja un program LIFE (un instrument financiar al UE pentru protecţia mediului, condus de 
Directoratul General de Mediu – DG ENV) în Parcul Naţional Retezat, în parteneriat cu Comisia Europeană (DG ENV) şi 
câteva ONG-uri specializate în Biodiversitate. Numele programului este „LIFE05 NAT/RO/000165 – Managementul conservativ 
al habitatelor alpine ca site Natura 2000 în Parcul Naţional Retezat”. 
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Figura 7.1. Nivelurile de implicare a publicului interesat (părţilor interesate)15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Acest grafic a fost furnizat de catre AsociatiIa Expertilor de Mediu 
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Anexa 2. Consultări publice până în prezent 
 

Activităţile de consultare şi informare publică desfăşurate de RMGC până în prezent 
includ: 

 Materiale tipărite; 
 Mass-media; 
 Şedinţe de informare a publicului; 
 Sondaje; 
 Internet; 
 Întâlniri individuale; 
 Discuţii de tip „focus grup”; 
 Întâlniri publice. 

 
Tabel A-1. Metode de consultare pentru diverse părţi interesate 
 

Părţi interesate Metode / Instrumente 
Populaţia afectată de proiect Sondaje, discuţii de tip „focus grup”, întâlniri individuale 
Comunităţi gazdă Întâlniri individuale, sondaje şi discuţii de tip „focus grup” 

Autorităţi publice locale Seminarii, întâlniri publice, întâlniri individuale, ziare/buletine 
informative 

Angajaţii proiectului Centrele de Informare despre proiect, pagina de Internet a 
RMGC, întâlniri individuale 

Angajaţii Minvest de la RoşiaMin Ziare/buletine informative, întâlniri publice 
Autorităţi centrale Seminarii sau întâlniri publice, întâlniri individuale 
Alte grupuri din comunitate Sondaje, discuţii de tip „focus grup”, întâlniri publice 
Publicul Pagina de Internet a RMGC, ziare/buletine informative, radio 
Societăţi comerciale locale Întâlniri individuale, chestionare sau întâlniri în grupuri restrânse 
ONG-uri şi grupări de protecţie a 
mediului 

Pagina de Internet a RMGC, seminarii, întâlniri individuale, 
sondaje, discuţii de tip „focus grup” 

Lideri ai comunităţii / formatori de 
opinie  Seminarii, întâlniri publice, vizite în teren 

Ţări transfrontieră Vizite în teren, pagina de Internet a RMGC, mass-media 
Instituţii financiare Întâlniri individuale, pagina de Internet a RMGC 
Mass-media Interviuri, comunicate de presă, vizite în teren 

 
 
 



SC Rosia Montana Gold Corporation SA Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului 
 Plan de consultare şi informare publică pentru EIM 

 

 
Activităţi suplimentare pentru susţinerea EPCD 

Pagina 41 din 51 

 
Tabel A-2. Consultarea publică până în prezent  
 

Perioada Descrierea 

2000 - Dec 
2002 

Centrul de Informare din cadrul Proiectului – propunere 
Elaborarea Fişei si Gazetei Proiectului a fost demarată. Gazeta este un mijloc important de 
informare a comunităţii. 
Întâlniri publice: 
Evaluări şi compensaţii 
Relocare şi strămutare  
Exploatarea propusă, dimensiuni, etape 
 
Întâlniri individuale  
Aspecte legate de proprietate în contextul strămutării  
 
Seminarii pe grupuri restrânse 
Aspecte legate de proprietăţi 
Politicile Băncii Mondiale şi ale IFC  
 
Întâlniri de tip „focus grup” 
Aspecte privind proprietatea  
 
Planul de Strămutare şi Relocare elaborat. Consultări publice referitoare la Planul de Strămutare 
şi Relocare  
Interviuri cu 13 lideri ai comunităţii 
Probleme socio-economice, investiţii, dezvoltare durabilă, nesiguranţă faţă de existenţa Minvest, 
analize etc. 
 
Întâlniri şi briefinguri cu ONG-urile, autorităţile centrale şi locale: 
Aspecte privind investitorul (străin) şi investiţia (exploatarea) 
 
Seminarii cu locuitorii şi liderii comunităţii: 
Nouă seminarii de câte o zi cu 180 persoane  
Locuri de muncă, compensaţii financiare, aspecte privind PUG-ul, RMP, implicarea comunităţii în 
dezvoltare, aspecte legate de comunicare, managementul aspectelor legate de Planul de 
Strămutare şi Relocare, aspecte legate de dezvoltare durabilă economică, de strămutare/relocare 
etc. 
 
Inaugurarea Casei Model 
Puncte de vedere şi comentarii  
Chestionare adresate vizitatorilor 
 
Sondaje şi interviuri – 755 gospodarii  
Analize socio-economice şi consultări 
Analiza afacerilor şi interviuri 
Expunerea PUG-ului la Primăria din Roşia Montană 
Audieri publice referitor la PUG şi PUZ 
Consultări si expoziţii pe tema patrimoniului cultural  
Seminarii tehnice; 
Conferinţe; 
Colocvii ştiinţifice şi seminarii; 
Sesiuni de rapoarte anuale. 
 
Întâlnire cu liderii bisericilor  
 
Seminarii tehnice şi prezentări: 
Apele acide  
Managementul cianurii şi iazul de decantare  
Patrimoniul cultural şi dezvoltare regională 
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Perioada Descrierea 

2003 

Seminarii tehnice 
Exploatare, ape acide, măcinare, cianura, managementul sterilelor de procesare  
Biodiversitate, redare în circuit şi închiderea exploatării 
 
Consultări privind Planul de Strămutare şi Relocare  
Analize socio-economice  
Audieri publice – aspecte legale şi pachete compensatorii 
 
Informare şi Consultări la nivel naţional şi internaţional privind patrimoniul cultural: 
Comisia “Roşia Montană” a Parlamentului României – vizită în teren şi întâlnire publică  
Raportorul General pentru probleme de Patrimoniu Cultural, Comitetul de Cultură, Ştiinţă şi 
Învăţământ , Adunarea Parlamentară a Consilului Europei  – vizită în teren şi întâlnire publică 

2004 

Publicaţii şi informări privind Raportul de Prezentare a Proiectului  
Postat pe website-ul  RMGC, al autorităţii locale de mediu şi MMGA 
Pus la dispoziţie la Centrul de Informare al Comunităţii 
 
Consultări privind PUG şi PUZ zona industrială - Roşia Montană şi Abrud, alte localităţi  
 
Seminarii tehnice  
Diverse aspecte în legătură cu RMGC şi RMP, cu mineritul aurifer în general 
 
Prezentări  
Diverse aspecte în legătură cu mineritul (aurifer), comunităţile, managementul mediului, 
dezvoltarea (durabilă), folosind exemple din România şi din străinătate. 
 
Vizite în teren efectuate de reprezentanţii guvernului ungar  
Vizite în teren efectuate de autorităţile locale şi regionale 
 
Informări şi consultări la nivel naţional şi internaţional privind patrimoniul cultural: 
Raportorul General pe probleme de Patrimoniu Cultural , Comitetul pentru Cultură, Ştiinţă şi 
Învăţământ , Adunarea Parlamentară a Consilului Europei – vizită în teren şi întâlnire publică  
Expoziţii documentare  
Publicaţii 
Seminarii tehnice, colocvii ştiinţifice, sesiuni de rapoarte anuale 
 

2005 

Consultări privind Planul de Strămutare şi Relocare 
Cu autorităţile  
Consultări publice la Bucureşti  
Consultări publice la Roşia Montană 
 
Informări şi consultări la nivel naţional şi internaţional pe probleme de patrimoniu cultural: 
Expoziţii documentare  
Publicaţii 
Seminarii tehnice, colocvii ştiinţifice, sesiuni de rapoarte anuale  
Conferinţe de presă 
Prezentări în cadrul întâlnirilor organizate de asociaţiile de arheologie  
 
Prezentări  
Diverse aspecte privind  mineritul (aurifer), comunităţile, managementul mediului, dezvoltarea 
durabilă, folosind exemple din România şi din străinătate 
 
Seminarii tehnice  
Diverse aspecte privind RMGC şi RMP şi mineritul aurifer în general. 
 

2006 Informări şi consultări la nivel naţional şi internaţional privind patrimoniul cultural 
Publicaţii 
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Anexa 3. Tabel cu părţile interesate în Proiectul Roşia 
Montană 
 

Acest tabel, fără modificări, provine de pe pagina de Internet a Agenţiei de Protecţia 
Mediului Alba şi este datata în luna februarie 2006. 
 

Nr. 
Denumire Instituţie, 

Asociaţie, O.N.G. sau 
Persoana 

Persoana de 
contact 
Funcţia 

Data 
primirii 

Nr. 
Inreg. 

la 
APM 

Adresa de e-mail, site, telefon 
sau fax 

1  

Centrul pentru Arii 
Protejate si Dezvoltare 
Durabila Bihor  
Oradea, România  

Paul Iacobas 
Dir.executiv 
CAPDD 

2.12.2003  4243  lifeapuseni@rdsor.ro  
Tel/Fax: 0259-472434  

2  Ecoalpex  
Braila, România  

Cornel Apostol 
Preşedinte 2.12.2003     ecoalpex@braila.net  

Tel/Fax: 0239-627343  

3  Mineral Policy Center  
Washington DC, USA  

Payal Sampat 
Director MPC 2.12.2003  4244  psampat@mineralpolicy.org  

Tel: +202-887-1872x.210  

4  MiningWatch Canada  
   

Joan Kuyek 
National 
Coordinator 

2.12.2003  4244  
joan@miningwatch.ca  
Tel: (613) 569-3439  
Fax: (613) 569-5138  

5  
Rainforest Information 
Centre  
Australia  

John Seed 2.12.2003  4244  johnseed1@ozemail.com.au  
61 2 662 13294  

6  
CEE Bankwatch 
Network  
Czech Republic  

Petr Hlobil 
International Oil 
and 
Climate 
Coordinator 

2.12.2003  4244  petr.hlobil@ecn.cz  
Tel/Fax: 420-2-7481 65 71  

7  

Fundatia TERRA 
Mileniul III  
Centrul Regional 
?Climate Action 
Network Central and 
Eastern Europe? 
Bucuresti  

Ionut Apostol 
Coordonator 
Programe 

4.12.2003  4296  
terra@fx.ro  
Tel/Fax: 021-3126870  
Mobil: 0721- 251207  

8  
Centrul de Resurse 
Juridice  
Bucuresti, România  

Catalina 
Radulescu 4.12.2003  4295  catalina@crj.ro  

9  
Centrul pentru Arii 
Protejate si Dezvoltare 
Durabila Bihor  

Paul Iacobas 
Dir.executiv 
CAPDD 

4.12.2003  4294  lifeapuseni@rdsor.ro  
Tel/Fax: 0259-472434  

10  

Institutul Roman pentru 
Actiune, Instruire si 
Cercetare in Domeniul 
Pacii  (PARTIR) Cluj N  

Sabin Muresan 4.12.2003  4293  
info@patrir.ro  
Tel/Fax: 0264-420298  
Mobil: 0744-776797  

11  ONG Mare Nostrum  
Constanta, România  Veronica Toza 29.11.2003 4240  veronica_toza@cier.ro  

   

12  
Clubul de Cicloturism 
?Napoca?  
Cluj Napoca, România  

Radu Mititean 
Director executiv 

4.12.2003  
22.12.2003 

4289  
4498  

office@ccn.ro  
Tel: 0264-450013  
Fax: 0264-431626  

13  

Institute of Ancient 
History, Papyrology and 
Epigraphy od the 
University Heidelberg  
(Germania)  

Geza Alfoldy 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. 4.12.2003  4288  geza.alfoeldy@urz.uni-

heidelberg.de  

14  

Centre for 
Environmental 
Information and 
Education (CEIE)  
Sofia, Bulgaria  

Petko Kovatchev 4.12.2003  4291  petkok@bankwatch.org  
Tel/Fax: + 359 2 989 2785  

15  
Information Technology 
Center  
California, USA  

Iosif David 
Information 
Technology Officer 

4.12.2003  4290  idavid@co.riverside.ca.us  
idavid@frys.com  
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Nr. 
Denumire Instituţie, 

Asociaţie, O.N.G. sau 
Persoana 

Persoana de 
contact 
Funcţia 

Data 
primirii 

Nr. 
Inreg. 

la 
APM 

Adresa de e-mail, site, telefon 
sau fax 

16  
Asociatia ?Gata 
Oricand?  
Oradea, România  

Ioana Lucaciu 
Director executiv 4.12.2003  4276  beprepared@everyday.com  

Tel:+ 40745/134545  

17  Both ENDS  
Amsterdam, Olanda  Huub Scheele 5.12.2003  4303  

hs@bothends.org  
Tel: + 31-20-6230823  
Fax: + 31-20-6208049  

18  SSE ETK  
Budapesta, Ungaria  

Ivona Malbasic 
Coordinator 5.12.2003  4304  ivona@zpok.hu  

Tel: +3630 472 7593  

19  Eko-svest  
Skopje, Macedonia  Ana Colovic 5.12.2003  4305  colovic@unet.com.mk  

Tel/Fax: +389 2 3070779  

20  
Asociation ?Green 
Alternative?  
Tibilisi, Georgia  

Manana 
Kochladze 
Chairman 

5.12.2003  4306  
greenalt@wanex.net  
Tel: (99532) 990472/22 38 74  
Fax: (99532932403)  

21  

Association ?Za 
Zemiata (For the 
Earth)?  
Sofia, Bulgaria  

Anelia Stefanova 5.12.2003  4307  anelias@bankwatch.org  
Tel/Fax: +359 2 980 41 09  

22  
Association for Farmers 
Rights defence (AFRD)  
Tibilisi, Georgia  

Kakha Nadiradze 
President 5.12.2003  4309  

afrd@geo.net.ge  
kakha_nadiradze@yahoo.com  
Tel: +99532 77 77 57  

23  
Fundatia pentru 
Meşteşuguri  
Bucuresti, România  

Cristina Rai 
Director executiv 8.12.2003  4353  

craftsro@fx.ro  
Tel: 0040214304280  
Fax: 0040214303440  

24  Hnuti DUHA  
Praga, Cehia  Pavel Pribyl 8.12.2003  4355  

pavel.pribyl@hnutiduha.cz  
Tel: +420 222 514 759  
Fax: +420 222 518 319  

25  Both ENDS  
Amsterdam, Olanda  Linda Haartsen 8.12.2003  4354  lh@bothends.org  

   

26  

?Intibah? 
(Renaissance) 
Democracy Rebirth 
Foundation  
Baku, Azerbaijan  

Aydin Ajalov 8.12.2003  
   4337  

ah@azcom.az  
Tel/Fax: (99412) 781483  
Mobil: (99450) 2019018  

27  Union GREEN COVER  
Tibilisi, Georgia  

David Gogoberidze 
President 8.12.2003  4338  

green_cover@hotmail.com  
Tel: 995-32 373974  
Fax: 995-32 373993  

28  
International Fund 
AIDIO  
Tibilisi, Georgia  

Ilia Bichiashvili 8.12.2003  4339  
aidio@usa.net  
Tel: 995-32 373974  
Fax: 995-32 373993  

29  

?KHAZER? 
Environmental and 
Cultural NGO  
Yerevan, Armenia  

Amalia 
Hambartsumyan 
President 

8.12.2003  4340  
khazer@nature.am  
Tel: (3741) 583934  
Fax: (3741) 583833  

30  Armenia  Ryzanna 
Manukyan 8.12.2003  4341  rusanmanukyan@yahoo.com  

   

31  

Yerevan State 
University, Department 
of Botany  
Yerevan, Armenia  

S. Nanagulyan 8.12.2003  4342  
snanagulyan@sun.ysu.am  
Tel: /3741/522538  
Fax: /3741/554641  

32  Proaktiva NGO  
Macedonia  Aneta Bosevska 8.12.2003  4343  aneta@proaktiva.org.mk  

Tel/Fax: +389 2 3215 881  

33  

Agrobiodiversity 
Protection Society 
?DIKA?  
Tibilisi, Georgia  

Taiuli Berishvili 
Coordinator 9.12.2003        

34  Stichting Britta  
Amsterdam, Olanda  Michiel van Geelen 9.12.2003  4385  mvangeelen@fastmail.fm  

   

35  Goetech Ltd.  Claudiu Santa 9.12.2003  4383  
claudiu@gotech.baiamare.rdsnet.ro 
Tel:+40-262 222145  
Fax: +40-262 250241  

36  
Centre for 
Environmental 
Information and 

Petko Kovatchev 11.12.2003 43     
82  

petko@bankwatch.org  
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Education  
Sofia, Bulgaria  

37  
Asociatia SEED  
Zarnesti, jud.Brasov, 
România  

Marilena Buretea 11.12.2003    bmarilena@xnet.ro  
   

38  Fundatia RAIND - 
România  

Aurel David 
Preşedinte 11.12.2003 4381  aurdav@nex.ro  

   

39  Primaria Municipiului 
Cluj Napoca  

Gheorghe Funar 
Primar 11.12.2003 4364  massmedia@primariaclujnapoca.ro 

40  Zartonk-89  
Armenia   11.12.2003 4378  zartonk-89@netsys.am  

   

41  Greenpeace Slovensko  
Bratislava  Martin Hojsik 13.12.2003    info@greenpeace.sk  

Tel/Fax: +421-2-5542 4255  

42  
Asociatia OTUS pentru 
Protectia Mediului  
Odorheiul Secuiesc  

Szabo Jozsef 
Director 8.12.2003  4327  Odorheiu Secuiesc, Str. 

Calugareni, nr.6/12, Jud. Harghita  

43  
Asociatia Aurarilor 
Alburnus Maior  
Rosia Montana  

Eugen David 
presedinte 

8.12.2003  
07.12.2004 
07.01.2005 
06.01.2005 

4327  
4759  
69  
52  

alburnus_major2002@yahoo.com  
Rosia Montana, Str.Berk, nr. 361, 
jud. Alba,Tel/Fax; 0258-859328  
Mobil:0740-280309  

44  Asociatia Bio?logic  
Bucuresti  

Vasile Pirvu 
Director 15.12.2003 4439  

biologic@K.ro  
Tel: 021.450.85.88  
Mobil: 0745.045.652  

45  
Organizatia ecologica 
ECOSENS  
Bucuresti  

Georgr Razvan 
Marcu 
Director executiv 

15.12.2003 4441  
ecosens@fx.ro  
Tel/Fax: 021 313 8560,  
212 9514  

46  Asociatia EURO 
CONSENS  

Frantz Daniel 
Fistung 
Director executiv 

15.12.2003 4440  mariusbulearca@pcnet.ro  
Tel: (021) 212-9514  

47  
Fundatia Felso-Tisza 
Alapitvany  
Nyiregyhaza, Ungaria  

Toth Miklos 
Sef de birou 

15.12.2003 
18.12.2003 
5.01.2004  

4448  
4485  
4  

alapitvany@felsotisza.hu  
Tel/Fax: +36 42 421 237  

48  
Friends of the Earth 
Europe  
Brussels, Belgia  

Magda 
Stoczkiewicz 

16.12.2003 
   

4452  
   

magdas@foeeurope.org  
Tel: +32-2-5420180,  
+32-2-5375596  

49  
Asociatia ?Valea 
Soarelui?  
Tg.Mures, România  

Dan-Calin Tocaciu 16.12.2003 
5.01.2004  

4458  
5  

valeasoarelui@xnet.ro  
Tg.Mures, str.Pandurilor, nr.43, ap. 
16, 540506  

50  

Magyar 
Termeszetvedok 
Szovetsege  
Budapesta, Ungaria  

Istvan Farkas 
Executive 
President 

17.12.2003 4466  
info@mtvsz.hu  
Tel: +36 1 2167297  
Fax: +36 1 2167295  

51  TISZA KLUB  
Szolnok, Ungaria  

Jozsef Hamar 
President 17.12.2003 4472  

tiszaklub@axelero.hu  
Tel/Fax: +36-56-375 497  
Tel: +36-56-424 695  

52  

Campagna per la 
riforma della Banca 
Mondiale  
   

Antonio Tricarico 17.12.2003 4465     

53  The ZHABA Collective  
Budapesta, Ungaria  Daniel Swartz 19.12.2003 4495  zhaba@enc.cz  

   

54  
EYFA (European Youth 
For Action)  
Amsterdam, Olanda  

Maria Jose 
Romano 
Coordonator 
proiect 

22.122003  4499  
eyfa@eyfa.org  
Tel: +31-20-665 7743  
Fax: +31-20-692 8757  

55     Anne Chapman 24.12.2003 4557  anne.chapman@cleanmail.org.uk   
56  Berlin, Germania  Paul Georgescu 24.12.2003 4558  webmaster@brukenthal.ro  
57     Cristina Campean 24.12.2003 4559  cristina_campean@yahoo.de  

58  Treesponsibility 
Lancaster (LARC)  C. Moor 05.01.2004 8  trees@seedsforchange.org.uk  

59  Greenpeace Slovensko  
Bratislava, Slovacia  Martin Hojsik 13.12.2003    info@greenpeace.sk  

Tel/Fax: +421-2-5542 4255  
60  GREENPEACE  E.J. Matser 5.01.2004  11  Weemkade 18-20  
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Nederland  
Amsterdam, Olanda  

1019 GZ Amsterdam  
Tel/Fax: 020-6221272  

61  
Asociatia ARIN  
Braila, România  
   

Iulian Nastasache 
Coordonator ARIN 12.01.2004 94  

arin-ro@softhome.net  
Tel:0740.026091  
Fax:0239.670376  

62  
Greenpeace in 
România  
Baia Mare, România  

Anamaria Bogdan 12.01.2004 117  anamaria.bogdan@greenpeace.ro  
Tel: 00-40-721 632 396  

63  
Ecocounselling 
Hungary Network  
Ungaria  

Nagy Zsuzsanna 
President 

13.01.2004 
20.01.2004 

136  
233  

ecolinst@kothalo.hu  
Tel/Fax: 00-36-46/382-095  

64  
REFLEX Environment 
Protection Society  
Ungaria  

Lajtmann Jozef 
President 13.01.2004 142  reflex@zpok.hu  

Tel/Fax: 36-96/316-192  

65  
NGO Pro 
REGENWALD  
Munich, Germania  

Laszlo Maraz 
Director 

14.01.2004 
22.01.2004 

165  
278  

laszlo@wald.org  
Tel: 089-359 86 50  
Fax: 089-359 66 22  

66  

HAJDUBOSZORMENYI 
IFJUSAGI 
TERMESZETVEDO 
KOR  
Ungaria  

Molnar Antal 15.01.2004 168  

info@hitvk.hu  
hitvk@axelero.hu  
Tel: 00 36 52 280-038  
Fax: 00 36 52 561-101  

67  
Fundatia Pro 
Patrimonio  
Bucuresti, România  

Irina Prodan 
Director programe 16.01.2003 202  cercpro@fx.ro  

Tel/Fax: +40 21 315 1868  

68  
Ekobor  
NGO Young researches 
association ? DMI  

Dragan 
Randjelovic 
President 

20.01.2004 235  ekobor@ptt.yu  
Tel: +381 30 25 241  

69  
Danube Environmental 
Forum Serbia & 
Montenegro  

Mirjana Bartula 21.01.2004 255  defyu@EUnet.yu  
Tel/Fax: (+381 11)3231 374  

70  

Asiciatia pentru 
Protectia Liliecilor din 
România  
Satu-Mare  

Szodoray-Paradi 
Farkas 
Preşedinte 

30.01.2004 371  
batprotection@datec.ro  
Tel/Fax: 00 40 261 711 395  
Tel: 00 40 722 689 369  

71  
Asociatia 
HEIDENROSLEIN  
Baia-Mare, România  

Payer Maria 
Magdalena 30.01.2004 372  

payerma@yahoo.com  
Tel: 0262-224166  
Mobil: 0723-321777  

72  
VEDEGYLET-Protect 
the Future Society  
Budapesta, Ungaria  

Benedek Javor 
Spokesman 09.02.2004 466  

iroda@vedegylet.hu  
Tel: ++ 33 1 269 12 43  
Tel/Fax: ++ 36 1 269 42 51  

73  

WWF International 
Danube ? Carpatian 
Programe  
Viena, Austria  

Jonathon 
Hornbrook 
Director 

09.02.2004 472  jhornbrook@wwfdcp.org  
Tel: +43 1 524 54 70  

74  

Kiss Ferenc Csongrad 
Megyei 
Termeszetvedelmi 
Egyesulet (CSEMETE)  
Szeged, Ungaria  

Ferenc Bojtos 
Ofice leader 

04.02.2004 
10.02.2004 

417  
500  

csemete@tiszanet.hu  
Tel/Fax: 00 36 / 62 424-392  

75  
Primaria Municipiului 
Arad  
Arad, România  

Dorel Popa 
Primar 17.02.2004 562  

logistica@primariaarad.ro  
Tel: 0257-281850; 250603; 256651 
Fax: 0257-253842  

76  

Universidad Nacional 
de Cajamarca  
Escuela de Post 
Grando  
Cajamarca, Peru  

Nilton Deza 23.02.2004 633  
dezan@rocketmail.com  
Tel: (0051) 76 ? 829641  
Tel/Fax: (0051) 76 - 825973  

77  
Ecological Movement of 
Patras  
Patra, Grecia  

George Kanellis 26.02.2003 700  
gnbkanel@otenet.gr  
oikipa@otenet.gr  
Tel/Fax: 0610 321010  

78  PAN-HELLENIC 
NETWORK OF 

The Secretariat 
of Seven 03.03.2004 778  eco-net@otenet.gr  

Tel/Fax: ++30 24210 38387  
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ECOLOGICAL 
ORGANIZATION  
Volos, Grecia  

Asanoglu Nikos 
Voliotis Kostas 
Zizis John 
Karatzos Kimon 
Kelaris Vassilis 
Mihalos Dimitris 
Papahrisos 
Dimitris 

Tel: ++30 24210 20620  

79  Rainforest Information 
Centre  Ruth Rosenhek 16.03.2004 954  ruthr@ozemail.com.au  

80  
HELLENIC MINING 
WATCH  
Thessaloniki, Grecia  

Maria Kadoglou 16.03.2004 953  

kadoglou@otenet.gr  
antigold@antigold.gr  
Tel: home: 2310 234575  
Business: 6974 371552  

81  
Asociatia Municipiilor 
din România  
(AMR) Bucuresti  

Medeea 
Negutescu 24.03.2004 791  

amr@amr.ro  
Tel/Fax: 4021- 3113491; 3123675;  
3122476  

82  Europa Nostra  
Haga, Olanda  

Mark Snethlage-
Pers.Contact 
Sneska 
Quaedvlieg 
Mihailovici 
?Secretar General 

20.05.2004 1776  

imo@europanostra.org  
Tel.: 00 31 70 302 40 51  
Fax  : 00 31 361 78 65  
Lange Voorhout 35  
NL-2514 EC The Hague  

83  
Centre for Human 
Ecology  
Scotia  

Sarah Lagden 25.05.2004 1815  sarahlagden@hotmail.com  
PO BOX EH1 1YG, Scotland  

84  
Centrul de Consultanta 
Ecologica Galati, 
România  

Rebe Feraldi -
Consultant Petrutia 
Moisi ?Preşedinte 

25.05.2004 1817  
eco@cceg.ro  
Tel/Fax : 40-2-36-499957 /  
             40-2-36-312331  

85  
Centre for Human 
Ecology  
Edinburg, Germania  

Verene Nicolas 31.05.2004 1860  
verene.nicolas@che.ac.uk  
12 Roseneath Place  
Edinburg EH9 1 JB  

86  

Ministerul Educatiei si 
Cercetarii  
Academia de Studii 
Economice  
Bucuresti, România  

Ion Ghe. Rosca 
Rector 23.09.2004 3075  

rectorat@ase.ro  
Tel: 021-2112650; 2112655;  
2112665, Fax:4021-3129549  
P-ta Romana, nr.6, sector 1, 
Bucuresti, cod 010374, OP.22  

87  Eugen Melinte  
Montreal, Canada  Eugen Melinte 

12.11.2004 
28.12.2004 
05.01.2005 

4544  
4934  
34  

ame01@gmx.net  
2400Van Horne#307, Montreal, 
Canada, H3S 1P2  
Tel: 514-341-5561  

88  Craioveanu Dan,  
 Cluj Napoca  România  Craioveanu Dan 04.01.2005 27  

Cluj Napoca,cod 400699  
B-dul 1Dec.1918 nr.26  
România  

89  Pencea Roxana  
Jud.Valcea,Romania  Pencea Roxana 03.01.2005 17  

Cluj Napoca,cod 400699  
B-dul 1Dec.1918 nr.26  
România  

90  Craioveanu Cristina  
Cluj Napoca-Romania-  

Craioveanu 
Cristina 04.01.2005 31  

Cluj Napoca,cod 400699  
B-dul 1Dec.1918 nr.26  
România  

91  Pirvu Andreea  
Bucuresti ?România-  Pirvu Andreea 04.01.2005 30  

Cluj Napoca,cod 400699  
B-dul 1Dec.1918 nr.26  
România  

92.  Bradatan Tudor Iulian  
Botosani-Romania-  

Bradatan Tudor 
Iulian 04.01.2005 29  

Cluj Napoca,cod 400699  
B-dul 1Dec.1918 nr.26  
România  

93.  
Trisca Ioana  
Moeciu de Sus-
Romania-  

Trisca Ioana 04.01.2005 28  
Cluj Napoca,cod 400699  
B-dul 1Dec.1918 nr.26  
România  

94.  

Institutul de Arheologie 
si Istoria Artei al 
Academiei Romane-
Romania-  

Ioana Bogdan 
Cataniciu 
Profesor  
Dr.arheolog 

04.01.2005 22  iombc@yahoo.com  
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95  Sorana Ciura  
Montreal ?Canada-  Sorana Ciura 03.01.2005 

07.01.2005 
7  
70  smciura@yahoo.ca  

96.  Duminicioiu Ramona  
Valcea ?România-  

Duminicioiu 
Ramona 29.12.2004 4959     

97.  

Fundatia Pro 
Patrimonio  
Centrul Cultural Roman  
Londra-Anglia-  
   

Serban 
Cantacuzino 
Preşedinte 

31.12.2004 4969  

*54-62 Regent Street  
Londra W1R 5PJ  
Anglia  
*B-dul Elisabeta nr.7-9 Bucuresti 
sector 3  
România  

98.  IEEE-S.U.A.  George A. Florea 
Dr.ing. 31.12.2004 4973  liviapetrescu@rdslink.ro  

99.  Stefania Simion  
Cluj Napoca-Romania-  Stefania Simion 28.12.2004 

07.01.2005 
4932  
70  

stefania@ngo.ro  
mobil:0741588270  

100.  
Stephanie Roth  
Rosia Montana-
Romania-  

Stephanie Roth 22.12.2004 4912     

101.  Otto Wagner  
Montreal-Canada-  

Otto Wagner 
 

29.12.2004 
03.01.2005 

4951  
8  

ottowagner@sympatico.ca  
Place Decelles Montreal(QC) H3S 
1X3  

102.  Ioana Cotutiu  
Montreal-Canada-  Ioana Cotutiu 28.12.2004 

29.12.2004 
4946  
4952  

ioana.cotutiu@hec.ca  
3405 Place Decelles#103  
Montreal (QC) HES 1X3  

103.  Vlad Alexandru Ionut  
Bucuresti-Romania-  

Vlad Alexandru 
Ionut 28.12.2004 4947  

vai@go.ro  
Bucuresti ,str.Maria Cuntan 
nr.4,bl.S42,sc.2,et.3,ap.37  

104.  Cornel Cornea  
Cluj Napoca-Romania-  Cornel Cornea 28.12.2004 4944  Cluj Napoca, str.Muncitorilor 

nr.3/10  

105.  Alexandru Lorincz  
Cluj Napoca-Romania-  Alexandru Lorincz 28.12.2004 4943  Cluj Napoca ,str.Macului nr.13  

106.  Bencze Laszlo  
Bistrita ?România-  Bencze Laszlo 28.12.2004 4941  Bistrita,str.Panait Cerna nr.1/3  

107.  Malarcsek Roxana  
Cluj Napoca-Romania-  Malarcsek Roxana 28.12.2004 4940  Cluj Napoca,str.Trascaului nr.2/13  

108.  Banu Alina  
Cluj Napoca-Romania-  Banu Alina 28.12.2004 4938  Cluj Napoca,str.Trascaului nr.2/13  

109.  Dulce Elianna  
Cluj Napoca-Romania-  Dulce Elliana 28.12.2004 4938  Cluj Napoca,str.Crisan nr.4/3  

110  Banu Loredana  
Cluj Napoca-Romania  Banu Loredana 28.12.2004 4942  Cluj Napoca,str.Trascaului nr.2/13  

111.  Richard Constantinidi  
Cluj Napoca-Romania  

Richard 
Constantinidi 28.12.2004 4936  Cluj Napoca,str.Hateg nr.28,ap.59  

112.  Homoceanul Luminita  
Cluj Napoca-Romania  

Homoceanul 
Luminita 28.12.2004 4935  Cluj Napoca,str.Trascaului nr.2/13  

113.  
Tenie Bradean Vlad 
Alexandru  
Bistrita-Romania-  

Tenie Bradean 
Vlad Alexandru 28.12.2004 4937  Bistrita,str.Octavian Goga 

nr.3,bl.A3,sc.A,ap.7  

114.  

-Grupul Ecologic de 
Colaborare  
-Centrul De Asistenta 
pentru Organizatii 
Neguvernamentale  
-Asociatia Pro 
Democratia  
BUCURESTI-Romania-  

-Dan Manoleli-
presedinte GEC 
-Viorel Micescu 
dir.executiv 
.CENTRAS 
-Cristian 
Pirvulescu 
presedinte 
Asociatia .Pro 
Democratia 
 

22.03.2005 1160  

Bucuresti,str.Arcului 
16,et.1,ap.4.,sect.2 ?021034-  
Tel:0212114815  
       0212115160  
Fax:0212116040  
E-mail:mediu@centras.ro  
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Anexa 4. Programul vizitei de documentare jurnalistică la 
Roşia Montană din data de 25.01.2006 

 
  9.30-10.00 Primirea jurnaliştilor la Centrul de Informare a Comunităţii Roşia Montană 
 
10.00-10.30 Prezentarea companiei si a proiectului - Richard YOUNG, CFO Gabriel 

Resources Ltd. 
 
10.30-10.45 Prezentare “Cel mai mare zăcământ de aur al Europei” - Cecilia SZENTESY, 

geolog şef, Roşia Montană Gold Corporation SA (RMGC) 
 
10.45-11.00 Pauză 
 
11.00-11.15 Prezentare “Cel mai complex program de cercetare a patrimoniului” - Corina 

BORŞ, expert patrimoniu şi conformare, RMGC 
 
11.15-11.30 Prezentare “Poluarea deja există” - Cătălin HOSU, coordonator comunicare 

Roşia Montană, RMGC 
 
11.30-11.50 Instructaj de protecţia muncii pentru vizita în teren 
 
11.50-13.30 Vizita în teren (în cariera Cetate, la Galeria 714, zona protejată) 
 
13.30-14.30 Prânz 
 
14.30-14.45 Discuţii cu Valentin RUS, directorul minei de stat RoşiaMin 
 
14.45-15.00 Prezentare “Relocare, strămutare şi componenta socială” - Liviu POPA, 

vicepreşedinte, RMGC 
 
15.00-15.15 Prezentare “Procesul de evaluare a impactului asupra mediului” - Horea 

AVRAM, coordonator mediu, RMGC 
 
15.15-15.30 Programul social şi concluzii - Richard YOUNG 
 
15.30-16.00 Discuţii  
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Anexa 5. Exemplu de fişă informativă „Amplasarea 
proiectului şi condiţii existente” 

Fişă informativă „Amplasarea proiectului şi condiţii existente” – pagina 1 
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Fişă informativă „Amplasarea proiectului şi condiţii existente” – pagina 2 
 

 
 
 


