
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de dezvoltare  

durabilă a comunităţii 

 



 

 

 

 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Plan de dezvoltare durabilă a comunităţii  

Prezentare sintetică 
iii 

 

Prezentare sintetică 
 

Roşia Montană este un sat care aparţine comunei Roşia Montană şi se întinde la 
capătul unui drum îngust, situat în munţii Apuseni din Transilvania, România. Este cea mai 
veche aşezare atestată istoric din România, ca urmare a zăcămintelor de aur aflate în 
subsolul din zonă.  

Fiecare autoritate guvernatoare, de la daci la romani, de la austro-ungari până la 
guvernul actual al României, a căutat să exploateze această bogăţie minerală.  Acest lucru 
şi-a pus amprenta asupra culturii, caracterului social, economiei şi chiar şi asupra mediului 
înconjurător din Roşia Montană.  

În prezent, sursa principală de venit în Roşia Montană o reprezintă mineritul, care 
acoperă peste 90% din venitul obţinut în Roşia Montană.  Activităţile miniere contribuie cu 
fonduri semnificative la bugetul local prin impozite şi în comunităţile din regiune prin achiziţia 
de produse şi servicii.  Având în vedere terenul abrupt, solurile de calitate inferioară şi 
climatul sub-alpin,  agricultura poate furniza numai un standard de viaţă la nivel de 
subzistenţă pentru populaţia mai săracă din Roşia Montană.  

Însă, exploatarea minieră de stat, care este şi ultima exploatare auriferă în funcţiune 
în Roşia Montană, nu este viabilă din punct de vedere economic, în ciuda preţului ascendent 
al aurului.  În consecinţă, comuna este în declin economic şi în pericol de colaps, ceea ce ar 
duce la migraţia în afara zonei a locuitorilor capabili de a pleca în căutare de locuri de 
muncă şi de un standard de viaţă mai bun.  Mediul înconjurător, poluat la un nivel 
considerabil, va rămâne cu fonduri insuficiente pentru a fi reabilitat la o stare folosibilă sau 
semi-naturală.   

Până la sfârşitul anului 2006, această ultimă exploatare minieră se va închide având 
în vedere faptul că Uniunea Europeană nu permite subvenţionarea activităţilor miniere de 
exploatare a resurselor metalifere. România speră să se integreze în Uniunea Europeană în 
ianuarie 2007. Dacă acest lucru se întâmplă, este posibil ca 2000 de ani de măreaţă tradiţie 
minieră să ia sfârşit.   

În cazul în care exploatările miniere se închid, inclusiv Roşiamin şi RMGC, rata 
şomajului va depăşi 90%. Comuna Roşia Montană se confruntă cu un declin extrem.  
Datorită poziţiei geografice a comunei Roşia Montană, moştenirii ecologice existente, unei 
populaţii compusă predominant din femei în vârstă şi unei bază de calificare profesională 
axată pe minerit, există şanse minime ca un investitor din alt domeniu decât mineritul să vină 
la Roşia Montană.   În special, având în vedere că există locuri mai convenabile în regiune 
pentru un întreprinzător dornic să investească.   

Din nefericire, este de aşteptat ca persoanele aflate la o vârstă la care sunt apţi de 
muncă şi tinerii, capabili şi cu un nivel superior de educaţie, să continue să părăsească 
regiunea, exacerbând tendinţele existente.  Aceeaşi situaţie se va înregistra şi în cazul 
bărbaţilor apţi de muncă, deoarece aceştia vor căuta locuri de muncă pentru a se întreţine 
pe sine şi familia lor.  Această migraţie din zonă a abilităţilor profesionale, a tinereţii şi a 
capacităţii creează un cerc vicios, şi astfel pe de o parte rămânerea în zonă sau investiţia în 
Roşia Montană devin şi mai puţin atractive, iar pe de altă parte situaţia stimulează tot mai 
mult părăsirea zonei.   

Sărăcia afectează în prezent peste 50% din populaţia comunei. În regiune, 
frecventarea şcolilor este în declin, casele sunt vândute, riscurile şi impacturile asupra 
sănătăţii sunt ridicate,  iar peste 50% din populaţie primeşte deja pensie sau ajutor social.  

Dependenţa istorică a localităţii Roşia Montană de minerit şi fostele politici de 
dezvoltare din perioada comunistă nu au pregătit comuna pentru economia modernă, 
globală şi concurenţială.   

(Re)dezvoltarea localităţii Roşia Montană impune prin urmare  o injecţie masivă de 
fonduri pentru a aduce starea acesteia la un nivel care să fie atractiv pentru investitori.  Căile 
de comunicaţie, logistica de transport şi infrastructura au mare nevoie de modernizare.  
Trebuie realizat un sistem viabil de alimentare cu apă potabilă şi de colectare şi epurare a 
apelor uzate.  Alimentarea cu energie electrică trebuie să fie sigură şi constantă, reţeaua de 
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gaze naturale trebuie realizată. Deşeurile solide trebuie colectate, iar infrastructura aferentă 
inclusiv un sistem de reciclare trebuie realizate.   

Instituţiile de învăţământ şi sistemul sanitar trebuie modernizate pentru a oferi acelaşi 
nivel de calitate a serviciilor ca şi în municipii sau în oraşe mai mari.  Starea gospodăriilor şi 
caselor trebuie să fie atractivă, pentru ca oamenii să poată locui confortabil şi să-şi poată 
permite acest confort, cum ar fi un sistem corespunzător de încălzire şi racordare la 
sistemele de alimentare cu apă şi canalizare.   

Impactul şi moştenirea nivelului de poluare existent impun măsuri de atenuare şi 
remediere.  

Este necesară o economie dinamică pentru a gira finanţarea necesară pentru 
această dezvoltare.   Însă fără Roşia Montană, realizarea unui nivel ridicat de dezvoltare şi a 
unei economii dinamice este puţin probabilă.   

Având în vedere că în România sunt aproape 300 de oraşe miniere aflate într-o 
situaţie similară sau chiar mai rea, nu prea există motive să fim optimişti că o astfel de 
finanţare va veni de la bugetul de stat.   Uniunea Europeană are nenumărate zone similar 
devastate sau defavorizate din punct de vedere social, ecologic sau economic răspândite în 
cele 25 de state membre.   

Atât Guvernul român cât şi Uniunea Europeană ar prefera ca sectorul privat să fie cel 
care contribuie la dezvoltarea zonelor ce au rămas în urma regiunilor mai bogate şi mai 
prospere.  

Aici intervine aurul care a mai rămas în subsolul şi în minele din Roşia Montană 
oferind soluţia cea mai realistă pentru refacerea şi redezvoltarea întregii comune.   

Ceea ce înseamnă cea mai mare mină auriferă din Europa se găseşte în Roşia 
Montană.  Reprezintă un zăcământ de clasă mondială aflat în stare avansată de proiectare.  
Studiul de evaluare a impactului asupra mediului descrie procesele tehnologice ale 
exploatării miniere propuse şi ia în calcul influenţa pe care o are Proiectul asupra 
comunităţii, mediului şi economiei.  Studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
prezintă şi modul în care efectele negative vor fi atenuate şi modul în care efectele pozitive 
vor fi maximizate.  

Pentru a realiza această investiţie, trebuie soluţionate numeroasele probleme care 
acţionează ca inhibitor pentru investiţie. Căile de comunicaţie şi infrastructura logistică 
trebuie îmbunătăţite.   Trebuie dezvoltate utilităţile şi infrastructura şi gospodărirea deşeurilor 
şi de asemenea locuinţele şi spaţiile de cazare.  Şi va fi nevoie de oameni, de mulţi oameni, 
pentru a construi şi exploata această mină.  Infrastructura îmbunătăţită va rezista dincolo de 
durata de existenţă a minei contribuind în mod semnificativ la dezvoltarea comunitară.  

În mod paradoxal, spre deosebire de multe alte investiţii miniere din lume, Proiectul 
Minier Roşia Montană oferă soluţii fezabile la actualele probleme de mediu.  Pentru a avea 
acces la minereu, sursele actualelor probleme de mediu trebuie înlăturate.  Se vor 
implementa numeroase soluţii de management tehnic menite să prevină reapariţia acestor 
probleme de mediu.  

Mult mai important pentru viitor, respectiv pentru viitorul de după exploatarea minieră 
al localităţii Roşia Montană, se oferă douăzeci de ani de impuls economic pentru înfiinţarea, 
stimularea, susţinerea şi promovarea investiţiilor ne-miniere care vor continua pe o perioadă 
nedeterminată de timp.   Calitatea vieţii oferită de locuinţe, de structurile din sistemul de 
învăţământ şi sanitar şi de o infrastructură bine dezvoltată combinată cu o forţă de muncă 
tânără şi bine pregătită asigură stimulente pentru ca investitorii din sectoarele ne-miniere să 
vină în Roşia Montană.   

Programul de dezvoltare durabilă a comunităţii cuprinde o serie de iniţiative şi de 
măsuri care urmăresc promovarea dezvoltării localităţii Roşia Montană. Unele sunt legate 
direct de noua exploatare minieră, cum ar fi locurile de muncă, achiziţiile făcute pe plan local 
şi gestionarea locuinţelor.  Alte iniţiative din cadrul Programului de dezvoltare durabilă a 
comunităţii asigură stimulente şi sprijin pentru ca populaţia să-şi poată gândi, crea şi realiza 
ideile, profitând de următoarele aspecte:  
• Incubator pentru întreprinderile mici care oferă informaţii şi sprijin în afaceri; 
• Accesul la consiliere în probleme financiare, juridice, administrative şi organizatorice;  
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• Facilitate de micro-finanţare; 
• Fond pentru dezvoltarea calificării profesionale; 
• Facilităţi de instruire şi iniţiative de sprijin educaţional; 
• Investigarea capitalului local şi uman existent în regiune şi găsirea stimulentelor pentru 

dezvoltarea acestora.  
Iniţiativele de dezvoltare mai directe cuprind un program practic de dezvoltare şi 

promovare a patrimoniului cultural şi arheologic al localităţii Roşia Montană.   Activităţile 
cuprind: 
• Înfiinţarea şi organizarea unui Centru Cultural şi a unui Muzeu al Mineritului.  
• Cercetare şi investigare continuă a aspectelor legate de istoria şi arheologia localităţii 

Roşia Montană.  
• Promovarea activă a comunei şi a regiunii pe plan internaţional ca destinaţie turistică; 
• Realizarea unei infrastructuri suport cum ar  pensiuni şi magazine; 
• Website special; 
• Sprijinirea şi promovarea artei meşteşugăreşti şi artizanale locale inclusiv articole expuse 

şi vândute; 
• Multe alte iniţiative. 

Gestionarea acestor iniţiative de dezvoltare trebuie realizată independent de RMGC, 
care este în cele din urmă o companie minieră.  Un aspect foarte important al programului 
este crearea unei Fundaţii non-profit, responsabilă de dezvoltarea localităţii Roşia Montană 
şi a regiunilor influenţate sau afectate de Proiectul Minier Roşia Montană.  
Misiunea Fundaţiei este: 
• Asigurarea şi maximizarea dezvoltării continue sociale şi culturale, ecologice şi 

economice a comunităţii Roşia Montană. 
Obiectivele generale ale Fundaţiei sunt: 
• Să se asigure că activităţile proiectului au ca rezultat o dezvoltare socio-economică 

durabilă în comunitatea Roşia Montană care va continua pe perioadă nedeterminată 
după sistarea şi închiderea activităţilor miniere;  

• Să promoveze dezvoltarea durabilă a comunităţii Roşia Montană independent de 
Proiectul Roşia Montană. 

• Să se asigure că RMGC îşi îndeplineşte angajamentele privind dezvoltarea economică şi 
comunitară durabilă atât conform legislaţiei din România cât şi a Uniunii Europene şi a 
principiilor Equator ale CFI; 

• Să se asigure că RMGC îşi desfăşoară activitatea în cooperare şi în armonie cu 
comunitatea;  

• Să fie o voce a comunităţii şi să asigure o reprezentare eficientă în toate aspectele 
relaţiilor cu companiile miniere.  

RMGC va fi fondatorul Fundaţiei, oferind capital iniţial sub forma unui grant.  
Conducerea şi responsabilitatea pentru Fundaţie impun un consiliu de administraţie cu 
membrii atraşi dintre factorii interesaţi din cadrul comunităţii.  Consiliul de administraţie va 
alege directorul general.  Se vor elabora statute care să reflecte misiunea Fundaţiei şi care 
vor reprezenta linii directoare pentru consiliul de administraţie.   Procesele transparente de 
luare a deciziilor şi verificarea independentă din partea unei terţe părţi, precum şi sistemul 
de monitorizare şi raportare al Fundaţiei vor asigura faptul că aceasta rămâne deschisă, 
accesibilă şi concentrată asupra misiunii şi obiectivelor sale.    
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Preambul 
 

Programul de dezvoltare durabilă a comunităţii este reprezintă o compilaţie 
modificată şi o adaptare a mai multor documente pre-existente care integrează totodată noi 
abordări în ceea ce priveşte îmbunătăţirea situaţiei socio-economice existente în Roşia 
Montană. 

Principalele documente care au influenţat PDDC sunt menţionate mai jos. 
 Titlu Autor(i) Data Referitor la 
Plan de acţiune 
pentru strămutare 
şi relocare 
PASR 

Referitor la achiziţia terenurilor şi 
proprietăţilor necesare Proiectului; şi 
atenuarea respectivului impact direct socio-
economic 

Plan de gestionare 
a impactului social 
PMIS 

Referitor la atenuarea tuturor celorlalte 
impacturi (aşa numite indirecte) de natură 
socio-economică care nu sunt asociate 
achiziţiei de terenuri (PASR) 

Plan de 
management  
social şi economic 
PMSE 

Stantec  
361 Southgate 
Drive 
Guelph Ontario 
Canada 
 
Şi: 
 
Frédéric 
Giovannetti 
6 Rue François 
Mauriac 
F-84000 Avignon 
Franţa 

Februarie 
2005 

Referitor la promovarea dezvoltării 
economice şi sociale a zonei pe termen mai 
lung 

Plan de acţiune 
pentru dezvoltare 
comunitară 
PADC 

Aneta Nascu şi  
Dinu Cornel 
RMGC 
Departamentul de 
relaţii comunitare 
Roşia Montană 
România 

Decembrie 
2004 

Conceput să îmbunătăţească calitatea vieţii 
pentru factorii interesaţi "comunitari" într-un 
mod multi-sectorial integrat cu includerea 
părţilor din sectorul public, privat şi civic. 

 
Alte surse de inspiraţie includ numeroase studii asupra condiţiilor socio-economice 

de referinţă realizate în cadrul procesului de evaluare a impactului de mediu şi social.  
Acestea sunt următoarele: 

Titlu Autor(i) Data Referitor la 
Recensământul populaţiei la nivel 
naţional 

Institutul Naţional 
de Statistică 1992 şi 2002 Caracteristicile populaţiei 

Evaluare demografică şi socio-
economică 

Biroul de 
arhitectură Străjan 
(BAS) 

2000 

Proiectul Aurifer Roşia Montană 
Aurifer şi rece: Caracteristici ale 
comunităţilor din zona afectată – 
Rezultatele studiului socio-
economic 

Firma şi Planning 
Alliance 2002 

Condiţii demografice şi 
socio-economice 

Studiu calitativ 
Institutul de 
Cercetare a 
Calităţii Vieţii 

2002 

Percepţia şi cultura factorilor 
interesaţi din localităţile Roşia 
Montană şi Abrud 

TNS/CSOP 2004 

Opinia publică, percepţii şi 
perspective 

Revizuirea şi actualizarea studiului 
de referinţă şi a actualilor 
indicatori socio-economici pentru 
Roşia Montană 

Aneta Nascu 
Şi  
Dinu Cornel 
RMGC 
Departamentul de 
relaţii comunitare 
Roşia Montană 
România 

decembrie 
2005 şi 
ianuarie 2006 

Actualizarea condiţiilor 
specifice socio-economice 
de referinţă şi obţinerea de 
noi informaţii. 
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În plus, PDDC se inspiră foarte mult din diferite scenarii generice de dezvoltare din 
planurile de dezvoltare ale României, strategiile şi politicile ale Uniunii Europene, din 
iniţiativele şi liniile directoare ale Grupului Băncii Mondiale şi Corporaţiei Financiare 
Internaţionale, precum şi din iniţiative din diverse domenii industriale, ONG-uri şi organizaţii 
civice. Acestea sunt prezentate pe scurt în Capitolul 2 – Cadrul politic al PDDC. 

Au fost apoi luate în considerare ideile, metodologia, gândirea, politicile, etc. din 
contextul localităţii Roşia Montană apoi din perspectivă regională şi naţională românească şi 
în final din perspectiva Uniunii Europene.  

Următorii specialişti în domeniul social şi socio-economic din cadrul Universităţii 
Babeş-Bolyai Cluj Napoca, România  

au sprijinit în mare măsură încorporarea contextului local şi regional al localităţii 
Roşia Montană în PDDC: 

Gabriela Bodea, Adina Rebeleanu, Mihaela Salanta şi Flavius Rovinaru.     
S-a primit şi inclus feedback şi aport din partea mai multor organizaţii 

neguvernamentale şi civile. 
Discuţiile şi consultarea cu o diversitate de locuitori din Roşia Montană au ajutat în 

mare măsură la realizarea PDDC.  
 

Cum se foloseşte acest document 
 
Programul de dezvoltare durabilă a comunităţii poate fi împărţit în două părţi principale: 

1. Capitolele 1 până la 7 care  oferă cititorului ceea ce reprezintă în esenţă material de 
fond; 

2. Capitolele 8 şi 9 reprezintă programul efectiv de dezvoltare durabilă şi mijlocul de 
implementare al acestuia. 

 
Aceste capitole sunt prezentate pe scurt în cele ce urmează: 

Capitolul 1 Prezintă Roşia Montană, Programul de dezvoltare durabilă a comunităţii şi 
principalele idei care stau la baza acestuia; 

Capitolul 2 Evidenţiază (numeroasele) cadre politice care influenţează Programul de 
dezvoltare durabilă a comunităţii şi/sau pe care se bazează acesta şi pe care 
le respectă; 

Capitolul 3 Oferă o prezentare succintă a Proiectului Roşia Montană; 

Capitolul 4 Defineşte impactul direct, care este tratat în cadrul unui alt program şi 
impactul indirect care este tratat în Programul de dezvoltare durabilă a 
comunităţii; 

Capitolul 5 Defineşte principalele caracteristici socio-economice şi tendinţele comunităţii 
în sprijinul căreia vine Programul de dezvoltare durabilă a comunităţii, 
încheindu-se cu o analiză SWOT; 

Capitolul 6 Evidenţiază efortul guvernului român şi al Uniunii Europene de a sprijini 
această comunitate în acelaşi mod ca şi Programul de dezvoltare durabilă a 
comunităţii, prin aceasta urmărind un sinergism; 

Capitolul 7 Prezintă actualul climat de investiţii din Roşia Montană, principalele puncte 
tari şi respectiv slabe, încheindu-se cu o listă de oportunităţi şi provocări; 

Capitolul 8 Prezintă  Programul de dezvoltare durabilă a comunităţii în detaliu,  fiind 
practic elaborat pe baza acestuia, şi tratează principalele concluzii ale 
capitolelor 5, 6 şi 7; 

Capitolul 9 Prezintă Fundaţia pentru dezvoltarea localităţii Roşia Montană, care 
reprezintă mijlocul de implementare pentru Programul de dezvoltare durabilă 
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a comunităţii, incluzând misiunea, obiectivele, activităţi şi instrumentele 
acesteia. 

Anexe Cuprind informaţii detaliate ce vin în sprijinul problemelor ridicate în diverse 
capitole şi în text. 

Se recomandă cititorului să citească cu atenţie Capitolul 5 pentru a înţelege caracteristicile 
esenţiale ale comunităţii, având în vedere că programul, aşa cum s-a precizat în Capitolul 8, 
este gândit special să trateze şi/sau să pornească de la aceste caracteristici. 
 

Termeni folosiţi în acest document 

Termen Definiţie 
Abreviere 

Dacă este 
cazul 

Regiunea Centru 
Una dintre cele şapte regiuni de dezvoltare din România. Cu 
sediul în Alba Iulia, cuprinde Roşia Montană şi judeţele Braşov, 
Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu. 

 

Comuna Termen românesc pentru comună  

Comunitate 
Zona geografică care cuprinde comuna Roşia Montană, cele 
două oraşe, Abrud şi Câmpeni şi comunitatea de strămutare 
Alba Iulia.  

 

Organizaţie din cadrul 
comunităţii 

Organizaţii care au sediul şi funcţionează într-una sau mai 
multe comunităţi locale. În general sunt organizaţii private, non-
profit conduse de către şi pentru comunitate. Adesea 
organizaţie neguvernamentală.  

OCC 

Programul de 
dezvoltare durabilă a 
comunităţii 

Un program de stimulente şi măsuri cu scopul de a: 
• Maximiza beneficiul pe care Proiectul îl aduce comunităţii 
• Asigură faptul că şi după sistarea şi închiderea Proiectului 

Roşia Montană rămâne un climat investiţional viabil. 
• Dezvoltă aspectele sociale, ecologice şi economice ale Roşiei 

Montană şi a comunităţii astfel încât să existe beneficii 
continue în ceea ce priveşte bunăstarea independent de 
RMGC şi care continuă şi după închiderea Proiectului.  

PDDC 

Zonă defavorizată 

Conform Ordonanţei nr. 24/30.09.1998, o zonă defavorizată 
este definită ca o regiune cu un teritoriu strict delimitat care 
îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: 
• Este o zonă monoindustrială; 
• O zonă unde 25% din forţa de muncă totală a fost 

disponibilizată;  
• Şomajul depăşeşte cu 30% media la nivel naţional; 
• Şi/sau este o zonă izolată sub-dezvoltată. 

 

Evaluarea impactului 
asupra mediului EIM 

Evaluarea impactului 
social şi de mediu 

Procesul de evaluare în conformitate cu legislaţia naţională şi 
cu termenii de referinţă a posibilelor impacturi de mediu şi 
sociale precum şi strategiile şi planurile de atenuare a acestora 
aferente unei investiţii.  EISM 

Gabriel Roşia 
Montană 

Firma mamă şi 100% acţionar la Roşia Montană Gold 
Corporation GRM 

Organizaţie 
neguvernamentală 

O organizaţie care nu face parte din guvern şi nu este înfiinţată 
de către stat.  În general se referă la grupuri de susţinere din 
domeniul social, cultural, juridic şi ecologic.  

ONG 

Oraşul Termen românesc pentru oraş  

Sărăcie şi  
Sărăcie extremă 

Nivelul de sărăcie indică faptul că populaţia săracă reprezintă 
un procent semnificativ din populaţia totală.  Strategia naţională 
a României pentru prevenirea şi atenuarea sărăciei (1999) 
utilizează două niveluri de măsurare ale sărăciei:  
Sărăcie extremă: definită ca reprezentând 40% din cheltuielile 
medii pentru consum gospodăresc pe echivalent adult în anul 
1995; 
Sărăcie: definită ca reprezentând 60% din cheltuielile medii 
pentru consum gospodăresc pe echivalent adult în anul 1995. 
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Termen Definiţie 
Abreviere 

Dacă este 
cazul 

Această măsurare a consumului este considerată „minim de 
subzistenţă”, o măsurare foarte restrictivă a consumului numai 
pe baza necesităţilor elementare.  
Acestea sunt considerate foarte restrictive având în vedere 
actuala situaţie a românilor (Zamfir, 2001) 

Agenţia de Dezvoltare 
Regională 

O agenţie guvernamentală sub forma unui ONG care 
funcţionează ca o entitate de planificare şi coordonare pentru 
fondurile de dezvoltare guvernamentale şi europene.  Cu sediul 
în Alba Iulia în biroul Regiunii Centru. 

ADR 

Fundaţia de 
Dezvoltare Roşia 
Montană 

O persoană juridică non-profit, 100% independentă de RMGC 
care va implementa PDDC şi a cărei misiune este:  
• Asigurarea şi maximizarea dezvoltării continue sociale şi 

culturale, ecologice şi economice a comunităţii Roşia 
Montană. 

Fundaţia 

Roşia Montană Gold 
Corporation 

Compania minieră care propune realizarea proiectului de 
exploatare minieră la Roşia Montană RMGC 

Proiectul Roşia 
Montană 

Investiţia minieră propusă, care cuprinde toate fazele de 
realizare a acesteia, respectiv explorare, pre-fezabilitate, 
fezabilitate, pre-construcţie, construcţie, funcţionare, închidere, 
refacere şi reconstrucţie ecologică.   

Proiectul 

Întreprinderi mici şi 
mijlocii 

O întreprindere cu un număr de angajaţi mai mic de 250 şi o 
cifră de afaceri anuală care nu depăşeşte 50 mil Euro şi/sau un 
bilanţ contabil anual care nu depăşeşte 43 mil Euro.  

IMM 

Factor interesat 
O persoană fizică sau juridică cu un interes legitim în 
dezvoltarea socio-economică a comunităţii. Factorii interesaţi 
cuprind diverşi reprezentanţi ai sectorului civil, privat şi public. 

 

Dezvoltare durabilă 

Dezvoltare durabilă, în care nevoile generaţiilor viitoare nu sunt 
compromise de activităţile de azi; utilizarea raţională a 
resurselor într-un cadru în care aspectele sociale, ecologice şi 
economice sunt integrate.  

DD 

Persoane vulnerabile 

O persoană sau un grup de persoane din comuna Roşia 
Montană şi/sau din zona de influenţă a Proiectului Roşia 
Montană care au o capacitate redusă de a lua parte în mod 
direct la Proiectul Roşia Montană din cauza unor circumstanţe 
sau situaţii ce nu pot fi evitate şi care îi pun în dezavantaj sau 
care suferă privaţiuni considerabile datorită sărăciei sau 
nivelului redus al calităţii vieţii.  Aceste persoane pot include, 
nefiind însă limitate la: persoane afectate de unul sau mai mulţi 
dintre următorii factori: izolare, vârstă, dizabilitate mentală sau 
fizică, venit mic sau inexistent, boală sau lipsa sau slabe 
legături de familie 
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1 Roşia Montană 

1.1 Introducere 

Localitatea şi comunitatea Roşia Montană este situată într-o regiune cunoscută sub 
numele de Patrulaterul Aurifer din Munţii Metaliferi, încadraţi regional în Munţii Apuseni din 
Transilvania. Această regiune a fost una dintre zonele cu cea mai mare producţie de aur din 
Europa, mineritul aurifer în Roşia Montană desfăşurându-se de peste 2000 de ani. Figura 
1.1 arată unde este situată localitatea Roşia Montană în România şi în Europa. 

Structura culturală, socială şi economică a Roşiei Montană a fost modelată în mod 
intrinsec de mineritul aurifer. Caracterul Roşiei Montană este o expresie glorioasă a 
provocărilor şi beneficiilor aduse de cei 2000 de ani de activitate, mai mult sau mai puţin 
continuă, de minerit subteran aurifer. 

Oamenii au migrat în zonă pentru a lua parte la aceste provocări. Au adus cu ei o 
mare varietate de manifestări culturale, religioase şi sociale. Există zece biserici 
reprezentând şase culte religioase diferite. Cimitirele reprezintă pentru oamenii din Roşia 
Montană o legătură directă cu trecutul, cu rădăcinile lor, cu istoria creării Roşiei Montană. 

Oamenii din Roşia Montană sunt obişnuiţi cu caracterul unic al mineritului. În fiecare 
zi minerii au coborât în mină, iar comunitatea de la suprafaţă a aşteptat întoarcerea lor. Fiii 
au crescut şi au devenit mineri. Noi tehnologii, noi priorităţi şi politici guvernamentale, toate 
cu impact. Fiecare guvern, din trecut şi până în zilele noastre, a căutat să exploateze 
bogăţia din zonă, iar această politică activă a dus la evoluţia Roşiei Montană. 

Recent, însă, situaţia economică combinată cu greutăţile perioadei de tranziţie a 
României de la o economie centralizată la economia de piaţă a redus considerabil 
capacitatea actualilor operatori ai ultimelor mine care încă mai funcţionează – Roşiamin şi 
Cuprumin – de a menţine viabilitatea comunităţii din Roşia Montană şi din împrejurimi. 
Aceasta, în ciuda cererii susţinute şi a unui preţ ascendent al aurului. 

Filozofia de dezvoltare mono-industrială, care nu a luat în considerare nici aspectele 
de protecţie a mediului şi nici bunăstarea socială, combinată cu politici de susţinere a unor 
priorităţi economice planificate la nivel central a dus la actuala situaţie socio-economică şi 
ecologică a localităţii Roşia Montană.   
 

Evoluţia mediului înconjurător  a Roşiei Montană 
La fel ca şi aspectele sociale şi culturale ale Roşiei Montană, mediul înconjurător a 

fost  de asemenea profund afectat de activităţile miniere. Numele localităţii ”Muntele Roşu" 
vine de la culoarea pârâului Roşia, care este roşiatică din cauza apelor acide1. De 
asemenea, dealurile din jur sunt marcate de lucrări miniere vechi şi de haldele de steril 
aferente acestora, iar lacurile artificiale sunt folosite în scopuri miniere. În prezent, actuala 
exploatare minieră de stat continuă să funcţioneze cu mult sub standardele normale, 
continuând să afecteze mediului. 

Documente din epoca medievală menţionează numele localităţii Roşia Montană cu 
mai multe variaţiuni pe aceeaşi temă: Valea Roşie, Verespatak, Roşia de Munte2. 
Verespatak înseamnă ”Râul Roşu” în limba maghiară. Toate aceste nume reflectă influenţa 
mineritului asupra caracterului comunităţii. 

  
 

                                                
1 Apele acide sunt rezultatul interacţiunii dintre aer şi apă pe sulfurile metalice din rocă. Au loc reacţii chimice cu eliberare de acid care la 
rândul său eliberează metale grele, care pot reduce semnificativ viabilitatea apelor de suprafaţă (şi subterane) de a susţine viaţă acvatică 
şi de a fi utilizabile pentru oameni şi animale.  Vezi Anexa 2 
2 Popoiu, P. Dr (2004). Studiu etnologic Roşia Montană.  Anthropos – Seria Alburnus Maior. Biblioteca Naţională a României, Bucureşti, 
România. 
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Figura 1.1. Localizarea comunei Roşia Montană 
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Dezvoltarea şi managementul social şi de mediu 
Când de discută despre minerit şi despre formele de impact ale acestuia, se vorbeşte 

mult despre minerit ”iresponsabil”. Unul dintre atributele cele mai importante ale acestuia îl 
reprezintă impactul social care derivă din epuizarea bogăţiei inerente a unei zone, permiţând 
apoi declinul comunităţii construite în jurul exploatării miniere (scenariul de abandonare). 
Evitarea acestui scenariu constituie o parte semnificativă a planurilor de dezvoltare a 
exploatării miniere şi de post-închidere. Obţinerea de avize şi acorduri şi, mult mai important, 
obţinerea autorizaţiei sociale de funcţionare depinde adesea de modul în care compania 
minieră tratează chestiunile legate de durabilitatea comunităţii. 

Pe de altă parte, Roşia Montană este deja o localitate minieră aflată în declin. Luând 
în considerare marea majoritate a indicatorilor: de ordin social, economic, ecologic, Roşia 
Montană este în declin. Scenariul cel mai pesimist – acela al abandonării şi a eventualei 
părăsiri a localităţii miniere – este deja în curs de desfăşurare. 

2000 de ani de minerit se apropie de sfârşit. Ultima mină în exploatare, Roşiamin, 
este programată pentru închidere înainte de 2007. Uniunea Europeană nu permite 
subvenţionarea activităţilor miniere în statele sale membre. Roşiamin este puternic 
subvenţionată şi având în vedere că aderarea este programată pentru data de 1 ianuarie 
2007, mina trebuie să se închidă înainte de 31 decembrie 2006.  

O mină este adesea dezvoltată, sau se încearcă dezvoltarea acesteia, într-o zonă cu 
condiţii ecologice naturale sau aproape naturale. Ulterior, mina afectează semnificativ 
mediul pe perioada de funcţionare. Măsurile de atenuare şi planurile de management a 
mediului aferente exploatării au ca scop refacerea mediului şi aducerea acestuia la starea 
anterioară activităţii miniere.  

În această privinţă, starea mediului la Roşia Montană este răvăşită în raport cu 
starea considerată ”normală”. Mediul este în mare măsură afectat negativ şi creează în mod 
continuu probleme grave de natură socială şi ecologică. 

Nu există nici o intenţie de a reface starea socială şi cea ecologică în Roşia Montană 
la starea pre Roşia Montană Mining Corporation şi pre Proiect Roşia Montană. În schimb, 
Proiectul Roşia Montană oferă posibilitatea de a reabilita influenţele critice asupra mediului 
şi de a revigora comunitatea din Roşia Montană. 

Proiectul Roşia Montană poate deveni un proiect model, o localitate şi o comunitate 
pionier unde ar veni în vizită diferite părţi interesate pentru a vedea cum activităţile miniere 
pot nu numai să fie realizate într-un mod durabil ci şi să îmbunătăţească semnificativ 
condiţiile sociale.  

La fel ca şi în cazul activităţilor miniere desfăşurate anterior în zonă, există două 
aspecte importante referitoare la dezvoltarea propusă de Roşia Montană Gold Corporation 
(RMGC). Primul aspect: RMGC şi Proiectul Roşia Montană vor modifica în mod irevocabil 
structura socială şi culturală a Roşiei Montană (Comunitatea – vezi definiţia Comunităţii din 
subcapitolul 5.1) şi prin urmare au responsabilitatea de a atenua efectele generate de 
Proiectul Roşia Montană în beneficiul Comunităţii. Al doilea aspect: Însăşi Comunitatea are 
nevoie de dezvoltare – în primul rând sub aspect economic, dar şi social şi ecologic – pentru 
a preveni deteriorarea în continuare a structurii sociale şi economice a Comunităţii şi a 
mediului. Proiectul Roşia Montană va contribui la această dezvoltare. 

În consecinţă, Proiectul Roşia Montană reprezintă atât o cauză de impact socio-
economic cât şi o oportunitate de a aborda efectele negative ale impactului socio-economic 
existent. 

Cea mai adecvată modalitate prin care RMGC poate aborda aceste două aspecte 
este sub auspiciile unui amplu Program de dezvoltare durabilă a comunităţii (PDDC). 

PDDC abordează un domeniu mai larg decât cel propus în Planul de acţiune pentru 
strămutare şi relocare (PASR)3. Sfera de cuprindere a PDDC include comuna Roşia 
Montană şi cele două oraşe, Abrud şi Câmpeni, în totalitatea lor. Populaţia totală din sfera 
de cuprindere a PDDC este de aproximativ 18.000 de persoane. 

 
 

                                                
3 Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare se găseşte pe website-ul RMGC: www.rmgc.ro  PASR este prezentat pe scurt în 
Capitolul 4 al PDDC 
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Program versus proces 
Dezvoltarea durabilă nu reprezintă un program, ci un proces. Programele se încheie. 

Acestea constituie un grup de proiecte, a căror finalizare reuşită duce la succesul 
programului. Prin urmare, Programul de dezvoltare durabilă a comunităţii trebuie văzut ca un 
proces. Spre deosebire de Proiectul Roşia Montană şi de multe dintre Planurile de 
management care fundamentează Proiectul, PDDC nu se va încheia odată cu sistarea şi 
închiderea activităţii.  
 
 

Noi: RMGC, autorităţile locale, organizaţiile civile, ONG-urile, firmele 
locale, guvernul naţional – TOŢI  factorii interesaţi – avem 20 de ani de 
forţă economică de utilizat ca şi catalizator pentru a ne asigura că Roşia 
Montană rămâne pe o perioadă nedefinită de timp o comunitate viabilă, 

liniştită, plăcută şi frumoasă în care să trăieşti şi să munceşti 
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2 Cadrul politic 
 
Există numeroase cadre politice aferente Proiectului Roşia Montană. În acest  capitol 

se discută numai principalele cadre politice care au relevanţă pentru PDDC. Detalii 
suplimentare se găsesc în Anexa 3, unde este cazul. 

Acestea sunt: 
1. Dezvoltare durabilă 
2. Politicile firmei Roşia Montană Gold Corporation 
3. Politicile Guvernului României 
4. Politicile şi strategiile Uniunii Europene 
5. Banca Mondială /Corporaţia Financiară Internaţională 
6. Politicile Naţiunilor Unite 
7. Organizaţia Standardelor Internaţionale 
8. Consiliul Internaţional pentru Minerit şi Metale. 

Se prezintă şi modul în care respectarea acestor cadre politice va duce la atenuarea 
impactului socio-economic şi de mediu produs de PRM.  

2.1 Dezvoltare durabilă 

Conceptul de dezvoltare durabilă a apărut în anii 1990.  Acesta se referă la 
utilizarea largă a resurselor într-un cadru în care aspectele sociale, de mediu şi economice 
sunt integrate. Aceste trei aspecte sunt cunoscute în ansamblul lor ca şi cei trei stâlpi ai 
dezvoltării durabile. 

Obiectivul dezvoltării durabile este menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în 
prezent şi în acelaşi timp protejarea calităţii vieţii generaţiilor viitoare. Presupune o serie de 
aspecte de schimbare cu privire la cei trei stâlpi, cum ar fi: 
• sociale, de ex. calitatea locuinţei, infrastructură, educaţie; 
• economice, de ex. locuri de muncă, venit; 
• ecologice, de ex. calitatea apei, conservarea peisajului şi a naturii. 

Un astfel de cadru se bazează pe o bună guvernare. Guvernarea reprezintă dreptul 
de a participa şi de a lua decizii în mod democratic, în acest caz în ceea ce priveşte 
problemele comunităţii. Caracteristicile unei bune guvernări cuprind: răspundere politică, 
libertate de asociere şi participare, un sistem juridic impecabil, răspundere birocratică, 
libertate de informare şi exprimare precum şi dezvoltarea capacităţilor. Toate aceste aspecte 
sunt esenţiale pentru dezvoltarea durabilă. 

În zonele populate, dezvoltarea durabilă devine în mare măsură interconectată în 
sau cu dezvoltarea comunitară. Dezvoltarea comunitară este un proces în care eforturile 
personale ale populaţiei se integrează cu cele ale autorităţilor guvernamentale şi ale 
sectorului privat în scopul îmbunătăţirii condiţiilor economice, sociale şi culturale ale 
comunităţii. Aceasta presupune două procese: Participarea oamenilor la eforturile de 
îmbunătăţire a condiţiilor lor de trai punând cât mai mult bază pe propriile lor iniţiative; şi 
furnizarea de serviciu tehnice sau de alte servicii într-un mod care să încurajeze iniţiativa, 
auto-sprijinul şi ajutorul reciproc şi să le facă mai eficiente. 

Într-o comunitate precum Roşia Montană, există în plus o legătură foarte directă între 
dezvoltarea comunitară şi cea durabilă şi gestionarea resurselor naturale. Această relaţie 
poate fi considerată ca Gestionarea resurselor naturale asistată de comunitate. Aceasta 
constituie o abordare cu privire la utilizarea resurselor naturale regenerabile, care se 
bazează pe împuternicirea grupurilor comunitare de a utiliza aceste resurse cu ajutorul unor 
strategii la care s-a ajuns printr-un proces democratic. Dezvoltarea şi utilizarea resurselor 
este durabilă în termeni economici şi ecologici, iar repartizarea beneficiilor se face în mod 
echitabil din punct de vedere social. 

Programele de dezvoltare durabilă a comunităţii combină apoi aspectele de 
guvernare, dezvoltare durabilă, gestionare a resurselor naturale şi acţiune comunitară într-
un singur program. În esenţă, programele de dezvoltare durabilă a comunităţii reprezintă 
aplicarea filozofiei, abordării, principiilor, metodelor, aptitudinilor şi strategiilor de dezvoltare 
comunitară în vederea angajării comunităţilor în găsirea de soluţii la nevoi şi probleme. În 
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cazul unui proces condus de factorul uman se utilizează o serie de strategii consensuale şi 
de sprijin. Implicarea activă a oamenilor la soluţionarea nevoilor, construirea de diferite 
structuri care rezultă din iniţiativele locale şi care adoptă un plan transformativ de acţiune. 
Activităţile şi măsurile create şi implementate în cadrul unui PDDC trebuie realizate într-un 
mod durabil din punct de vedere ecologic şi de protecţie a mediului. 

2.2 Roşia Montană Gold Corporation 

Cu privire la abordarea activităţii comerciale, deviza firmei RMGC este: ”Fă-o cum 
trebuie”. În ceea ce priveşte Roşia Montană, şi în special starea economică şi ecologică 
foarte precară existentă în această comunitate, abordarea firmei RMGC este: 
 

„Trebuie făcut ceva 
Ceva responsabil 

RMGC are o soluţie” 
 

Aceste două devize subliniază responsabilitatea RMGC nu numai faţă de 
comunitate, ci şi faţă de angajamentele României şi ale Uniunii Europene privitoare la 
dezvoltarea economică în conformitate cu principiile dezvoltării durabile.  

Acest angajament este susţinut de o serie de politici. Acestea sunt prezentate mai 
jos: 
• Politica de dezvoltare durabilă 
• Politica de mediu 
• Politica de relaţii comunitare 
• Politica de angajări 
• Politica de achiziţii 
• Politica spaţiilor de cazare. 

Aceste politici nu sunt obligatorii numai pentru RMGC, ci şi pentru toţi sub-
contractorii şi furnizorii acesteia. În următoarele pagini se prezintă un proiect, aproape final, 
atât de dezvoltare durabilă cât şi de politici de mediu ale RMGC.  
 
Politica de mediu a firmei Gabriel Roşia Montană - proiect 

Gabriel Roşia Montană recunoaşte faptul că durabilitatea pe termen lung a activităţii 
sale depinde de o bună administrare în ceea ce priveşte protecţia mediului, a populaţiei şi de 
o economie prosperă. Noi vom: 

• Integra aspectele şi considerentele de mediu în toate activităţile companiei; 

• Stabili şi menţine un sistem de management care să identifice, monitorizeze, controleze 
şi îmbunătăţească performanţele de protecţie a mediului ale activităţilor noastre; 

• Finanţa verificări independente periodice în scopul de a evalua performanţa de mediu în 
raport cu obiectivele şi ţelurile noastre; 

• Întocmi un raport anual asupra performanţei de mediu, care va fi anexat la raportul 
financiar anual al firmei şi va fi făcut public; 

• Respecta cerinţele legale privitor la raportări pe tot parcursul anului; 

• Respecta toate legile şi reglementările aplicabile din România şi din Uniunea Europeană 
precum şi alte obligaţii pe care şi le-a asumat compania; 

• Utiliza cele mai bune tehnici disponibile în toate lucrările şi activităţile noastre în vederea 
creşterii gradului de protecţie a mediului în toate fazele de funcţionare a minei; 

• Asigura existenţa unor resurse financiare suficiente pentru a îndeplini toate obligaţiile şi 
angajamentele de mediu, inclusiv de reabilitare; 

• Se va asigura că toţi angajaţii înţeleg politica companiei şi sunt capabili să îşi 
îndeplinească responsabilităţile care le revin într-o manieră viabilă din punct de vedere al 
mediului. 
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• Se va asigura că toţi contractorii cunosc cerinţele companiei privitor la protecţia mediu şi 
va impune contractorilor să le respecte; 

• Implementa o strategie eficientă şi transparentă de comunicare pentru a încuraja 
dialogul cu părţile interesate şi afectate cu privire la aspectele de mediu ale activităţilor 
noastre şi vom fi receptivi la problemele care îi preocupă; 

• Încuraja dezbaterea publică în scopul de a promova conştientizarea în ceea ce priveşte 
protecţia mediului şi de a schimba tiparele neviabile de comportament şi de consumator; 

• Colabora cu instituţiile şi organizaţiile naţionale şi internaţionale la elaborarea, prin 
dezbatere publică, de măsuri eficiente, economice şi echitabile pentru protejarea 
mediului. 

 
Politica de dezvoltare durabilă a firmei Gabriel Roşia Montană – proiect 

Ca o companie responsabilă, obiectivul firmei Gabriel Roşia Montană este ca 
activitatea noastră să rămână viabilă şi să aducă beneficii de durată acţionarilor noştri şi 
României prin aprecierea aspectelor sociale, de mediu, etice şi economice ale activităţii 
noastre. 

Obiectivul nostru este de a ”maximiza beneficiile pentru comunitate” şi de ”zero 
evacuare” în mediul înconjurător de la toate sectoarele noastre de activitate. Noi vom: 

• Integra principiile de dezvoltare durabilă în procesele şi planurile de decizie corporativă; 

• Promova utilizarea eficientă a energiei în toate activităţile noastre miniere; 

• Urmări îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă în regim de sănătate şi securitate 
luând toate măsurile de siguranţă necesare pentru a proteja mediul uman şi înconjurător; 

• Identifica riscurile asociate activităţilor noastre şi vom adopta cele mai adecvate măsuri 
pentru a atenua aceste riscuri; 

• Respecta drepturile omului, cultura şi valorile populaţiei afectate de activităţile noastre; 

• Recunoaşte şi respecta valoarea intrinsecă a istoriei şi patrimoniului localităţii Roşia 
Montană; 

• Fi un partener constructiv în sprijinul avansării dezvoltării sociale, economice şi 
instituţionale a comunităţii din Roşia Montană, din oraşele şi regiunile din apropiere, 
unde activităţile noastre pot avea impact; 

• Promova meseriile, meşteşugurile şi abilităţile tradiţionale ale zonei; 

• Implementa o strategie eficientă şi transparentă de comunicare pentru a încuraja 
dialogul cu părţile interesate şi afectate cu privire la aspectele de dezvoltare comunitară 
şi vom fi receptivi la problemele care îi preocupă; 

• Căuta să reducem la minim, încă de la faza de proiectare, impactul pe care activităţile 
miniere invariabil îl au asupra mediului şi biodiversităţii; 

• Ne vom strădui să minimizăm deşeurile, promovând reutilizarea şi reciclarea şi numai ca 
o ultimă alternativă vom apela la tratare şi eliminare; 

• Urmări îmbunătăţirea continuă a performanţelor de protecţie a mediului pe baza celor 
mai bune practici disponibile şi a acceptabilităţii sociale; 

• Facilita şi încuraja promovarea unei utilizări în condiţii de siguranţă a produselor pe toată 
durata de existenţă a exploatării miniere; 

• Promova utilizarea de surse de energie regenerabile, oriunde este posibil şi fezabil; 

• Utiliza abordarea la nivel de ecosistem în planurile noastre de management a 
biodiversităţii şi naturii şi în planurile noastre de reabilitare, pe baza condiţiilor autohtone; 

• Implementa şi menţine practici comerciale bazate pe principii etice în toate activităţile şi 
relaţiile noastre cu comunitatea şi cu alţi factori interesaţi; 

• Asigura existenţa unor resurse financiare suficiente pentru a respecta şi îndeplini toate 
angajamentele de natură socială şi de protecţie a mediului; 
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• Promova dezvoltarea unei economii durabile independente de activitate minieră în 
cooperare cu factorii locali interesaţi. 

2.3 România 

Nu există legi sau politici guvernamentale româneşti care să îndrume sau să oblige 
un investitor să evalueze aspectele de dezvoltare durabilă ale investiţiei sale. Pentru PRM, 
aprecieri privind dezvoltarea durabilă pentru Roşia Montană nu există decât în Termenii de 
referinţă. Cu toate acestea, Legea nr. 350/2001 privind amenajare teritoriului şi urbanismul 
stabileşte obiectivele, competenţele şi măsurile privind urbanismul şi dezvoltarea spaţială în 
scopul de a asigura dezvoltarea echilibrată şi durabilă a localităţilor rurale şi urbane şi a 
teritoriului naţional, protecţia mediului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi 
colectivităţilor umane. Legea se aplică autorităţilor guvernamentale, care trebuie să ia în 
considerare dezvoltarea durabilă în activităţile de amenajare teritorială. 

Conform Convenţiei Aarhus, ratificată de România, dreptul la participare publică este 
susţinut de lege. 
 
2.3.1 Participare publică la evaluarea impactului social şi asupra mediului (EISM) 

O condiţie esenţială a procesului de evaluare a impactului social şi asupra mediului 
din România este de a permite factorilor interesaţi să participe la luarea de decizii cu privire 
la problemele de mediu aferente proiectelor supuse procesului de evaluare. Ordinul nr. 
125/1996 stabileşte prevederile specifice cu privire la consultarea publicului pe parcursul 
unui studiu EISM, în conformitate cu Legea protecţiei mediului nr. 137/1995. 
 
2.3.2 Termeni de referinţă pentru EIM 

În Termenii de referinţă (TdR) pentru evaluarea impactului asupra mediului emişi de 
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România pentru Proiectul Roşia Montană nu 
există nici o cerinţă specifică privind prezentarea unui plan de dezvoltare socio-economică 
sau durabilă pentru localitatea Roşia Montană. Singura dată în care se menţionează 
”dezvoltarea durabilă” în Termenii de referinţă este în partea care a fost inclusă în acest 
document la cererea autorităţilor maghiare.  

Există însă mai multe aspecte în TdR care sunt indirect legate de PDDC. De 
asemenea, problemele ridicate de autorităţile maghiare vizează direct PDDC. 

Anexa A3.3 cuprinde o listă de elemente din TdR legate de PDDC şi modul în care 
aceste elemente sunt tratate în PDDC. În tabelul de mai jos se prezintă în rezumat aspectele 
cele mai relevante. 
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Tabelul 2-1. Termenii de referinţă şi PDDC 

Aspect în TdR Legătura PDDC cu aspectul din TDR 

Cum se va soluţiona problema re-
folosinţei post-închidere a terenului şi 
care este metoda de încorporare a 
cerinţelor comunităţii locale 
referitoare la această problemă? 

Dezvoltarea comunitară este un proces care implică o 
multitudine de interesaţi. Re-folosinţa post-închidere a 
terenului inclusiv amplasamentul iazului de decantare a 
sterilului va fi stabilită împreună cu factorii interesaţi de pe 
plan local. Ideile inovatoare vor fi încurajate. Fiecare idee 
va fi evaluată în privinţa respectării principiilor dezvoltării 
durabile. Cu cât mai mare participarea factorilor interesaţi 
din rândul comunităţii cu sugestii, idei, concepte, etc., cu 
atât mai mult va încorpora re-folosinţa post-închidere 
cerinţele comunităţii locale. În cadrul PDDC această 
participare va fi ferm încurajată. 

Prezentarea metodelor de 
respectare a principiilor referitoare la 
implementarea managementului de 
mediu4. 
 

PDDC are ca valori principale cei trei stâlpi ai dezvoltării 
durabile care cuprind integrarea aspectelor de mediu în 
dezvoltarea economică şi socială. 

Care vor fi consecinţele şi în ce 
condiţii vor putea continua activităţile 
de turism având în vedere că 
lucrările necesare pentru realizarea 
Proiectului vor afecta zona prin 
modificări de peisaj, acces la 
arealele cu vestigii arheologice/ zone 
turistice, etc.? 

Capitolul 5.5 al PDDC cuprinde o scurtă referire la 
contribuţia din punct de vedere economic a turismului 
pentru localitatea Roşia Montană. În prezent, o astfel de 
contribuţie este extrem de limitată. Ca atare, turismul va 
cunoaşte probabil o dezvoltare ca urmare a PRM, în 
PDDC fiind prevăzute activităţi de stimulare a turismului în 
zonă. 

Ce se întâmplă cu iazul de decantare 
a sterilului după închiderea 
exploatării miniere? 

Iazul de decantare va fi închis şi ecologizat în 
conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti şi 
europene din domeniu precum şi a cerinţelor BAT5. 
Proiectele şi planurile de management relevante din 
cadrul studiului de evaluare a impactului asupra mediului 
prezintă aspectele tehnice în detaliu. Prin urmare, nu va 
exista o moştenire ecologică negativă 
Însă, iazul de decantare oferă totodată şi o oportunitate 
unică pentru comunitate de a defini modul în care această 
suprafaţă de aproximativ 300 ha, care reprezintă probabil 
cea mai mare bucată de teren plat din zonă, poate fi 
amenajată. Spre sfârşitul duratei de viaţă a Proiectului se 
va face o solicitare către întreaga comunitate, de la elevi 
la adulţi,  cu scopul de a primi idei din partea acesteia. O 
abordare consensuală va duce la cea mai favorabilă 
folosinţă/topografie finală a terenului. 

Evaluarea efectelor sociale şi 
economice ale investiţiei, inclusiv 
evaluarea efectului investiţiei asupra  
existenţei populaţiei din zonă, cu 
acordarea unei atenţii speciale 
perioadei următoare celor 17 ani de 
funcţionare a minei 
Analiza relaţiei dintre investiţie şi 
dezvoltarea durabilă a regiunii; 
evaluarea venitului potenţial din 
turism în Verespatak şi împrejurimi în 
situaţia în care nu se investeşte în 
cercetarea galeriilor romane şi a 
obiectelor din masivul Kirnyik6 şi în 
promovarea acestora în industria 

PDDC este special conceput să asigure un cadru pentru 
ca toţi factorii interesaţi din cadrul comunităţii să poată 
conlucra în vederea asigurării viabilităţii socio-economice 
şi ecologice neîntrerupte a Roşiei Montană 
În special turismul reuneşte mai multe atracţii: 
caracteristica unică de a avea o mină ultramodernă şi 
vestigii miniere vechi de 2000 de ani datând din perioada 
romană, precum şi alte atracţii turistice cum ar fi peisajul 
din jur şi masivul Carnic reprezintă, conform PDDC, un 
aspect specific de dezvoltare.  
Venitul anticipat se bazează pe numeroase estimaţii, o 
estimaţie esenţială referindu-se la numărul de turişti.  
Nivelul actual de turişti se ridică la aproximativ 275 
(vizitatori la muzeul existent) pe an.  Ipotezele privitor la 
venit depind şi de amenajările turistice existente, iar la 

                                                
4 Notă de subsol pentru TdR: “acest aspect este neclar; necesită clarificare din partea autorilor liniilor directoare"    
5 Best Available Techniques (and practices – BAP) - cele mai bune tehnici (şi practici) 
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Aspect în TdR Legătura PDDC cu aspectul din TDR 
turismului.  
 

momentul actual nu există nici o astfel de amenajare.   
Stimularea dezvoltării infrastructurii de turism reprezintă 
un aspect al PDDC.  Se pot face estimări cu privire la un 
potenţial nivel de venit, însă la etapa actuală acestea 
rămân în bună măsură teoretice. 

Analiza activităţilor comerciale 
alternative în Verespatak şi în satele 
învecinate în cazul nerealizării noului 
proiect aurifer 

În Capitolul 7 al PDDC se prezintă problema investiţiilor în 
Roşia Montană. În lipsa unui puternic catalizator economic 
este puţin probabil că un investitor independent de 
activităţile miniere va investi în Roşia Montană. În cazul în 
care nu se realizează Proiectul, este de aşteptat ca 
declinul economic al Roşiei Montană să se accentueze. 

Efectele realizării Proiectului aurifer 
în situaţia unei dezvoltări şi a unor 
activităţi economice alternative (de 
ex. ecoturism, agricultură, etc.) 

Proiectul Roşia Montană va conduce la o puternică 
dezvoltare economică alternativă datorită serviciilor 
furnizate exploatării miniere, până la activităţi precum 
turismul, agricultura, etc. datorită îmbunătăţirii situaţiei 
economice a comunităţii şi a elementelor de logistică 
precum şi unei prezenţe mai active a comunităţii printre 
alţi investitori. Toate acestea vor fi realizate şi promovate 
de PDDC. 

Evaluarea daunelor de ordin social şi 
economic datorate clasificării regiunii 
ca ”zonă monoindustrială", care 
presupune interzicerea tuturor 
activităţilor comerciale (deschiderea 
şi funcţionarea unor magazine noi, 
pensiuni, ecoturism) care nu au 
legătură cu Proiectul aurifer.  

Clasificarea Roşiei Montană ca ”zonă monoindustrială” 
poate avea un impact negativ asupra posibilităţii ca un 
investitor să deschidă o afacere în Roşia Montană.  Însă, 
alte aspecte precum: topografia, infrastructura slab 
dezvoltată, condiţiile meteorologice şi clima, distanţa faţă 
de un drum principal, forţă de muncă calificată 
monoindustrial, etc. ar descuraja de asemenea un 
potenţial investitor. Orice investitor ar avea mai mult de 
câştigat dacă şi-ar deschide afacerea în Gura Roşiei sau 
Abrud. 

2.4 Politicile Uniunii Europene 

Politicile care guvernează Proiectul Roşia Montană din perspectiva Uniunii Europene 
cuprind strategiile generale de dezvoltare; precum şi politicile specifice activităţilor miniere.  
Directivele, politicile şi strategiile specifice activităţilor miniere şi industriale sunt tratate în 
studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi în planurile tehnice şi de management.  
În ceea ce priveşte PDDC, politicile şi strategiile mai relevante se referă la dezvoltarea şi la 
coeziunea regională.  
 
2.4.1 Strategii de dezvoltare – Progres, dezvoltare durabilă, coeziune 

Dintre chestiunile esenţiale ale Uniunii Europene7 (ianuarie 2006), trei sunt pertinente 
pentru Proiectul Roşia Montană ca activitate industrială, şi anume: progres şi locuri de 
muncă, dezvoltare durabilă şi extindere. Strategiile elaborate de Uniunea Europeană în 
vederea abordării acestor două chestiuni esenţiale sunt: 
Tabelul 2-2. Strategii UE relevante pentru PDDC 

Strategie UE Priorităţi 

Strategia Lisabona Competitivitate globală, progres economic, combaterea 
şomajului  

Strategia Göteborg Dezvoltare durabilă ca valoare esenţială; integrarea 
aspectelor de mediu în dezvoltarea economică (şi socială) 

Strategia pentru coeziune Competitivitate regională, combaterea şomajului, echilibru 
între zonele rurale şi urbane 

 

                                                
6 Denumire maghiar pentru Cârnic 
7Vezi partea de sus a acestei pagini la:  http://europa.eu.int/comm/index_en.htm 
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În cadrul acestor strategii generale există o serie de politici care influenţează PDDC şi 
Proiectul Roşia Montană. Acestea sunt: 
• Finanţarea şi co-finanţarea mijloacelor necesare pentru proiecte de dezvoltare 

comunitară care ar urma să fie realizate împreună cu terţe părţi şi să includă programe 
Phare, ISPA, Life, programul cadru 7; 

• Iniţiativele privind modificarea climei cuprind eficienţa energetică, iniţiative şi obiective 
privind energia regenerabilă, alternative de combustibil, etc., iar toate acestea pot juca 
un rol important într-o activitate industrială mare consumatoare de energie cum este 
Proiectul Roşia Montană; 

• Strategia tematică cu privire la utilizarea durabilă a resurselor naturale, care este în 
prezent în curs de elaborare; şi 

• Tehnologiile de mediu – pe care Comisia le promovează pentru a susţine realizarea 
celor trei strategii generale de dezvoltare (vezi tabelul de mai sus). 

Zonele rurale şi zonele cunoscute ca defavorizate din punct de vedere socio-
economic impun un efort special în vederea realizării obiectivului de dezvoltare economică 
pentru a satisface prevederile strategiilor. Investiţiile străine directe precum şi investiţiile din 
cadrul unei ţări au tendinţa de a favoriza zonele care au deja o infrastructură bine definită şi 
care funcţionează bine, o forţă de muncă calificată şi care aparent prezintă riscuri mai mici. 
Această situaţie tinde să adâncească diferenţele economice dintre regiuni. Soluţionarea 
acestor dificultăţi face parte din obiectivele Strategiei pentru coeziune.  

Referitor la politicile şi strategiile de mai sus, PDDC (şi însuşi Proiectul Roşia 
Montană) se conformează în mare măsură cu spiritul Strategiilor Lisabona, Göteborg şi 
pentru coeziune. Anexa A3.4 cuprinde un scurt comentariu cu privire la aceste strategii. 

2.5 Banca Mondială /Corporaţia Financiară Internaţională 

Grupul Băncii Mondiale (GBM) a elaborat o multitudine de iniţiative, linii directoare şi 
documente de sprijin în vederea sprijinirii organizaţiilor şi guvernelor în maximizarea 
contribuţiei industriilor extractive la dezvoltare (comunitară/ naţională).  Dintre acestea, cele 
mai relevante pentru Proiectul Roşia Montană sunt:  
• Liniile directoare ale Băncii Mondiale cu privire la mediu, sănătate şi protecţia muncii:  

activităţi de minerit şi preparare - exploatare în carieră; 
• Facilitatea Băncii Mondiale de dezvoltare comunitară pentru industriile extractive;  
• Cerinţele pentru planul de închidere a minei.  

Departamentul de Petrol, Gaze, Minerit şi Substanţe Chimice din cadrul GBM este 
responsabil cu activităţile miniere. Chestiunile esenţiale relevante ale GBM cu privire la 
Proiectul Roşia Montană sunt: 
• Închiderea minei; 
• Minerit şi comunitate; 
• Minerit şi mediu; 
• Minerit şi dezvoltare economică la nivel local; 
• Minerit şi reducerea sărăciei. 

Dintre acestea, cea mai importantă chestiune pentru PDDC este probabil dezvoltarea 
economică la nivel local.  Celelalte chestiuni esenţiale, cum ar fi strategia de reducere a 
sărăciei, au influenţat şi ele planurile de management ale RMGC, inclusiv planul de 
dezvoltare durabilă a comunităţii.  Detalii suplimentare privind GBM şi chestiunile sale 
esenţiale sunt prezentate în Anexa A3.5. În cele ce urmează se prezintă iniţiativa de 
dezvoltare economică la nivel local a GBM. 
 
2.5.1 Dezvoltare economică locală 

Programele de dezvoltare economică locală, aşa cum sunt definite de GBM, sunt 
probabil cele mai aplicabile şi mai importante pentru Proiectul Roşia Montană şi PDDC din 
perspectiva modului în care GBM abordează mineritul şi impactul asupra mediului. Prin 
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urmare, acestea vor fi discutate în detaliu în prezentul document. Mare parte din material 
este preluat direct de pe website-ul Băncii Mondiale8. 

Exploatările miniere reprezintă adesea importante motoare economice pentru 
comunităţi.  Având un program adecvat de dezvoltare economică locală, comunitatea, 
compania minieră şi alţi factori locali interesaţi (administraţia publică locală, instituţii de 
învăţământ, alţi agenţi economici, societatea civilă) pot colabora pentru a asigura condiţii ca 
populaţia locală, inclusiv segmentele cele mai sărace, să poată beneficia de prezenţa noilor 
investiţii şi de potenţialul de dezvoltare al economiei locale.   

Dezvoltarea economică locală poate fi un instrument eficient în combaterea sărăciei.   
Pentru a delimita categoriile cele mai sărace ale societăţii, trebuie stabilite anumite criterii de 
eligibilitate cum ar fi nivelul şomajului, nivelul de sărăcie, problemele sociale şi de mediu, 
dimensiunea populaţiei, etc. Sunt necesare măsuri specifice pentru a ajuta populaţia şomeră 
sau cea angajată în slujbe inferioare capacităţii lor precum şi alte categorii defavorizate să 
aibă acces la locuri de muncă şi/sau la un standard de viaţă îmbunătăţit.    

Un program reuşit de dezvoltare economică locală va îmbunătăţi situaţia locurilor de 
muncă în cadrul comunităţii, va îmbunătăţi infrastructura de aprovizionare şi export, va 
reduce dependenţa de activitatea minieră pentru prosperitatea economică locală şi va aduce 
beneficii substanţiale în ceea ce priveşte reputaţia şi buna responsabilitate socială 
corporativă. 

Procesul presupune un parteneriat complex între sectorul privat, sectorul public şi 
sectoarele prestatoare de servicii, o condiţie critică fiind obţinerea unui sprijin puternic din 
partea autorităţilor locale.   "Campionii” individuali sunt o condiţie obligatorie pentru reuşită, 
iar necesitatea de a crea o capabilitate locală adecvată  în rândurile sectorului public, privat 
şi non-profit reprezintă un punct de pornire important în contextul unui program de 
dezvoltare economică locală (DEL).  Există avantaje importante care se pot obţine prin 
implicarea guvernului naţional şi supra-naţional.  

Programele DEL mai ample (nu neapărat legate de o comunitate minieră) pot 
cuprinde o serie de activităţi, cum ar fi: 
• Promovarea investiţiei în mod ”tradiţional” şi activităţi de conservare; 
• Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii care să cuprindă probleme specifice de 

dezvoltare a afacerii precum şi instrumente de asistenţă financiară şi nefinanciară;  
• Investiţii şi planificare pentru infrastructură inclusiv investiţii în infrastructura de hard şi de 

soft (programe cluster) pentru agenţii economici şi comunitate;  
• Iniţiative la nivel de micro-întreprinderi; 
• Îmbunătăţiri în domeniul protecţiei mediului la amenajările existente (în principal în 

zonele urbane) inclusiv lărgirea centrelor oraşelor, refacerea terenurilor poluate, 
modernizarea platformelor industriale şi a zonelor comerciale şi reabilitarea 
amplasamentelor; 

• Formare profesională şi instruire, inclusiv dreptul la un loc de muncă; 
• Aspecte de mediu, remedierea amplasamentelor poluate şi dezvoltare durabilă; 
• Strategii şi planuri de acţiune pentru regenerare, cu relevanţă specială pentru închiderea 

activităţii miniere;    
• Infracţionalitate şi siguranţa personală; 
• Strategii de integrare (în special strategii sociale şi anti-sărăcie). 
Programele DEL care au ca obiectiv regenerarea şi lărgirea regiunilor miniere şi industriale 
se concentrează asupra: 
• Promovarea furnizorilor din rândul IMM-urilor; 
• Fabricanţilor de produse pentru industria minieră şi altor IMM-uri independente de minerit 

din comunitatea înconjurătoare;  
• Refacerea mediului în contextul activităţilor miniere; 
• Programelor de sănătate publică în contextul activităţilor miniere; 
• Programelor de extracţie minieră la scară mică; 

                                                
8 Vezi: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/0,,contentMDK:20220981~menuPK:509392~pagePK:148956~piPK:2
16618~theSitePK:336930,00.html 
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• Dezvoltarea resurselor umane inclusiv crearea de oportunităţi de angajare pentru minerii 
cu calificare redusă la lucrările de pregătire/ulterioare închiderii minei; 

• Adaptarea infrastructurii/serviciilor oferite în cadrul perimetrului minier sau al comunităţii 
în vederea facilitării dezvoltării sociale/economice viitoare.  

• Promovarea unor activităţi economice noi/alternative.  
În zonele cu un nivel existent de dezvoltare limitat, unde predomină micii 

întreprinzători şi agricultura practicată la nivel de subzistenţă, sfera de cuprindere a unui 
program DEL va diferi mult de cea pentru o zonă apropiată de un centru urban sau semi-
urban în care infrastructura, IMM-urile şi instituţiile existente au un nivel de dezvoltare mai 
ridicat. Cum ar fi de exemplu Roşia Montană în comparaţie cu Baia Mare. 

PDDC este în strânsă corelaţie cu obiectivele şi metodologia promovată de GBM în 
modul de abordare a DEL.  

Corporaţia Financiară Internaţională (CFI), ramura pentru sectorul privat a Grupului 
Băncii Mondiale promovează dezvoltarea durabilă ca o componentă esenţială a misiunii 
acesteia de a reduce nivelul de sărăcie prin investiţii în sectorul privat în ţările în curs de 
dezvoltare.  CFI consideră că asigurarea durabilităţii odată cu promovarea aderării la 
standarde înalte în ceea ce priveşte guvernarea şi problematica socială şi de mediu este un 
element esenţial în crearea de condiţii de afaceri mai bune pentru agenţi economici şi 
instituţii financiare şi în mărirea contribuţiei proprii a CFI.   

Pentru a asigura durabilitatea activităţilor sale de investiţii, CFI a elaborat un cadru 
complex  de management a riscurilor de mediu şi sociale care cuprinde politicile de garanţii 
şi liniile directoare pentru protecţia mediului ale CFI.   

Planurile de management de mediu şi social elaborate de RMGC se bazează atât pe 
liniile directoare ale GBM cât şi ale CFI.   Însă, Proiectul Roşia Montană se conformează în 
mod specific cerinţelor mai stricte ale Principiilor Equator şi ale legislaţiei române şi UE.  
 
Principiile Equator 

În luna octombrie 2002, CFI a organizat o întâlnire cu băncile la Londra în vederea 
discutării problemelor de mediu şi sociale în contextul de finanţare a proiectelor. Ca urmare, 
băncile prezente au decis să elaboreze un cadru bancar pentru industrie care să trateze 
riscurile de mediu şi sociale în finanţarea proiectelor. Rezultatul acestei decizii9 îl reprezintă 
Principiile Equator. 

Principiile Equator sunt direct legate de diferite linii directoare şi politici de garanţii ale 
GBM/CFI. Prin urmare, respectând Principiile Equator, un investitor respectă liniile 
directoare şi politicile de garanţii relevante ale GBM/CFI. 

RMGC şi Proiectul Roşia Montană se conformează Principiilor Equator. În general, 
atât legislaţia română cât şi cea a Uniunii Europene este mai strictă decât Principiile Equator 
şi mai importante pentru Proiectul Roşia Montană în ceea ce priveşte efectele tehnice şi 
sociale şi atenuarea acestora.  

Principiilor Equator prevăd obligativitatea de a ”trata” dezvoltarea durabilă şi impactul 
socio-economic. Conform celor precizate în capitolul anterior, există diverse iniţiative 
susţinute de GBM de a promova dezvoltarea durabilă, aceste iniţiative fiind transpuse în 
PDDC.  

                                                
9 http://www.equator-principles.com/principles.shtml 
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2.6 Naţiunile Unite 

Există trei iniţiative sau convenţii principale din partea Naţiunilor Unite care sunt 
relevante pentru Proiectul Roşia Montană. În rezumat, acestea sunt prezentate in Tabelul   
2-3: 
 
Tabelul 2-3. Convenţii şi iniţiative relevante pentru Proiectul Roşia Montană 

Iniţiativă / Convenţie ONU Descriere 

Convenţia Arhus10 
 

Privitor la accesul la informaţie, participare publică în 
luarea deciziilor şi accesul la justiţie în probleme de 
mediu. 

Programul Apell pentru industria 
minieră11 
 

Programul Apell reprezintă un proces de comunicare şi 
coordonare adresat populaţiei care promovează 
implicarea factorilor interesaţi externi în planurile de 
intervenţie în situaţii de avarie. 

Convenţia Espoo12 
 

Stipulează obligaţiile părţilor de a evalua impactul asupra 
mediului produs de anumite activităţi de la un stadiu 
iniţial de planificare şi obligă ţările de a se anunţa şi 
consulta reciproc cu privire la proiecte de importanţă 
majoră care pot avea un impact negativ semnificativ 
asupra mediului la nivel transfrontalier. 

 
Informaţii suplimentare se găsesc în Anexa 3.6 
Convenţiile Arhus şi Espoo s-au încheiat la nivel guvernamental, iar România a 

ratificat aceste convenţii. Programul Apell pentru procesul de pregătire pentru situaţii critice 
în industria mineritului este un document de iniţiativă la nivel de companie, iar RMGC l-a 
adoptat. România a adoptat şi Directiva Seveso II privitor la prevenirea şi managementul 
accidentelor majore, aceasta având prioritate faţă de convenţia Apell pentru industria 
minieră. Documentele din cadrul studiului de evaluare a impactului asupra mediului iau în 
considerare convenţiile şi iniţiativele. Convenţia Arhus este cea mai importantă din punct de 
vedere al PDDC. 

2.7 Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (ISO) 

Organizaţia Internaţională pentru Standardizare – ISO – este o reţea ONG de 
organizaţii naţionale de standardizare reprezentând aproximativ 156 de ţări şi are sediul la 
Geneva13. Standardele ISO sunt voluntare, elaborate ca răspuns la solicitarea pieţii şi se 
bazează pe consens între părţile interesate, ceea ce asigură o largă aplicabilitate a 
acestora. 

Seriile ISO14000 şi ISO 9000 referitoare la sistemele de management de mediu 
(SMM) şi respectiv la tranzacţiile între agenţi economici sunt cele mai cunoscute dintre 
standardele ISO. Standardele ISO 14000 se referă la SMM oferind modele şi instrumente 
pentru realizarea politicii de mediu şi a obiectivelor şi ţelurilor.  

Obiectivul standardelor ISO 14000 îl reprezintă implementarea unui proces care să 
asigure faptul că un anumit produs va avea cel mai puţin dăunător impact asupra mediului, 
în orice fază a ciclului de viaţă al acestuia, fie datorită poluării, fie datorită epuizării 
resurselor naturale. Impune un angajament de îmbunătăţire continuă a performanţei, iar un 
SMM ISO 14000 trebuie certificat şi apoi înregistrat de un organ de verificare. 

                                                
10 http://www.unece.org/env/pp/welcome.html 
11 Website: http://www.uneptie.org/pc/apell/process/what_is_apell.html. Intro: http://www.uneptie.org/pc/apell/publications/pdf_files/apell-
for-mining.pdf 
12 http://www.unece.org/env/eia/eia.htm 
13 http://www.iso.org/iso/en/aboutiso/introduction/index.html#two 
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RMGC va realiza şi implementa un SMM în conformitate cu seria ISO 14000. Se va 
lua în considerare certificarea şi înregistrarea în conformitate cu standardele ISO. 

2.8 Consiliul Internaţional pentru Minerit şi Metale 

CIMM este o asociaţie pentru sectorul minier care se ocupă de problemele de mediu 
şi de dezvoltare durabilă aparţinând de industria minieră. Printre membrii acestei asociaţii se 
numără unele dintre cele mai mari companii miniere din lume. Website-ul CIMM este: 
http://www.icmm.com/index.php  

Una dintre funcţiile principale ale CIMM se referă la îmbunătăţirea performanţei de 
dezvoltare durabilă a industriei miniere. În această privinţă CIMM promovează o abordare 
integrată cuprinzând principiile dezvoltării durabile, sistemul de raportare, sistemele de 
verificare şi diseminarea exemplelor de bună practică. 

La realizarea PDDC s-au luat în considerare abordarea şi recomandările CIMM. 
Consiliul Internaţional pentru Minerit şi Metale (CIMM) a publicat în luna noiembrie 2005 un 
set de instrumente pentru dezvoltare comunitară, elaborate în comun de CIMM, Banca 
Mondială şi Programul de asistenţă de management pentru sectorul energetic. Acesta a fost 
elaborat în scopul sprijinirii acţiunilor la nivel de guvern, industrie şi comunitate în realizarea 
unei dezvoltări comunitare durabile mai accentuate în jurul zonelor de exploatare minieră şi 
de procesare a minereului14. 

Instrumentele de dezvoltare comunitară urmăresc îndeaproape premisele şi 
obiectivele strategiilor de dezvoltare comunitară şi minerit proprii Grupului Băncii Mondiale. 
Cele două sunt relativ complementare. Instrumentele de dezvoltare comunitară sunt 
sintetizate în tabelul de mai jos: 
 
Tabelul 2-4. Instrument de dezvoltare comunitară CIMM – sinteză 
 

Instrument de dezvoltare comunitară CIMM - sinteză 
Categorie de instrument de 
dezvoltare comunitară Denumire şi număr instrument 

1 Identificarea factorilor interesaţi 
2 Studiu privind condiţiile sociale de referinţă 
3 Evaluarea oportunităţilor şi impactului social 

Evaluare 

4 Evaluarea competenţelor 
5 Cadru de planificare strategică 
6 Cartarea comunităţii 
7 Analiză instituţională 
8 Studiul problemelor 

Planificare 

9 Clasificarea oportunităţilor 
10 Analiza factorilor interesaţi 
11 Matricea de consultare Relaţii 
12 Evaluarea parteneriatului 
13 Managementul conflictului Managementul programelor 
14 Plan de acţiune comunitară 
15 Cadru logic 
16 Evoluţia indicatorilor Monitorizare şi evaluare 
17 Reprezentarea realizării ţelului 

 
La fel  ca şi în cazul iniţiativelor GBM, PDDC respectă cu stricteţe instrumentele de 

dezvoltare comunitară ale CIMM. Deja au fost iniţiate multe dintre activităţile specificate de 
instrumentele de dezvoltare comunitară, cum ar fi aspectele referitoare la componentele de 
evaluare, planificare, relaţii şi managementul programelor. RMGC va continua să utilizeze 
astfel de instrumente în vederea consolidării PDDC şi a promovării dezvoltării comunitare. 

Anexa A3.7 cuprinde principiile de dezvoltare durabilă ale CIMM. 
 
                                                
14 Website: http://www.icmm.com/library_pub_detail.php?rcd=183 
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Impact atenuat ca urmare a politicilor aplicate de companie 
Politicile de mai sus oferă un cadru pentru acţiunile şi măsurile ce trebuie luate. 

Acesta oferă factorilor interesaţi şansa de a afla care sunt obiectivele RMGC cu privire la 
formele de impact ale Proiectului şi modul în care RMGC va realiza aceste obiective.  

Există mai multe iniţiative, programe şi planuri cu privire la dezvoltarea comunitară 
care în prezent sunt fie în curs de elaborare, fie în curs de implementare (parţială). Acestea 
sunt: 
• Programul de bună vecinătate Roşia Montană şi Centrul pentru Comunitate (Centrul 

localnicilor); 
• Programul de dezvoltare durabilă a comunităţii (prezentul document); 
• Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare (PASR). 

Prin acestea şi printr-o implementare şi execuţie corespunzătoare a programelor şi 
politicilor de natură tehnică, prezentate în studiul de evaluare a impactului asupra mediului, 
comunitatea localităţii Roşia Montană va beneficia de o atenuare substanţială a impactului 
negativ de ordin social, de mediu şi economic şi va avea un cadru corespunzător în sprijinul 
dezvoltării comunitare. Politicile, strategiile, iniţiativele şi seturile de instrumente prezentate 
în cuprinsul acestui capitol, exercită o influenţă asupra PDDC, iar conformarea într-o cât mai 
mare şi mai pertinentă măsură cu obiectivele şi ţelurile acestora asigură un cadru solid 
pentru promovarea dezvoltării durabile a localităţii Roşia Montană. 

Studiul de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) oferă informaţii tehnice 
detaliate privitor la modul în care Proiectul Roşia Montană tratează problema protecţiei 
mediului. PDDC nu se referă în mod specific la modul în care sunt tratate aspectele de 
protecţie a mediului aferente activităţilor miniere inclusiv de închidere a minei şi reabilitare. 
Însă, PDDC tratează utilizarea mediului, cum ar fi în cazul iazului de decantare a sterilului 
odată ce acesta este închis şi reabilitat sau biodiversitatea prin eco-turism şi totodată 
precizează faptul că orice activitate economică stimulată ca urmare a PDDC trebuie să 
adopte principiile de dezvoltare durabilă.  

Centrul pentru Comunitate din Roşia Montană reprezintă o iniţiativă care se referă la 
promovarea şi re-crearea reţelelor de sprijin pentru vecinătate. Deşi Centrul pentru 
Comunitate este în legătură atât cu PASR cât şi cu PDDC, este în acelaşi timp şi foarte 
independent de acestea. Este prezentat mai în detaliu în sub-capitolul 8.11 – Programul de 
bună vecinătate. 
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3 Proiectul Roşia Montană - date generale 
 
Proiectul de exploatare minieră auro-argentiferă în curs de realizare de către firma 

RMGC reprezintă primul obiectiv minier major de când România a început în anul 1989 
procesul de tranziţie de la economia planificată la nivel central la economia liberă de piaţă. 
RMGC este o societate mixtă în care principalii acţionari sunt Gabriel Resources Limited 
(Canada) care deţine 80% din acţiuni, Compania Minieră Minvest S.A. Deva care deţine 
19,3% şi trei acţionari minoritari care deţin 0,7% din acţiuni. Detalii privind exploatarea 
minieră propusă sunt prevăzute în documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului 
(EIM). 

Proiectul Roşia Montană este amplasat în jurul localităţii istorice Roşia Montană. 
Roşia Montană este situată în Regiunea Administrativă Centru (descrisă în detaliu în 
subcapitolul 5.1.3). Figura 1.1 arată unde este situată localitatea Roşia Montană în România 
şi în Europa. Cele mai apropiate centre urbane importante sunt: 
 
Tabelul 3-1.  Centre urbane importante situate cel mai aproape de Roşia Montană 
 

Denumirea 
Distanţă în km şi de mers cu maşina 
faţă de  
Roşia Montană 

Legătură de transport 

Alba Iulia 75 km, la aproximativ 80 de min de mers 
cu maşina Cale ferată 

Deva 105 km, la aproximativ 90 de min de 
mers cu maşina Cale ferată 

Cluj Napoca 115 km, la aproximativ 120 de min de 
mers cu maşina 

Cale ferată, aeroport 
internaţional 

 
Proiectul Roşia Montană se referă la extracţia şi procesarea minereului auro-

argentifer la o rată nominală a producţiei de 13 milioane tone minereu pe an.  Pe baza 
estimărilor şi evaluărilor actuale, faza de exploatare minieră va dura aproximativ 17 ani, cu  
posibilităţi de extindere a acestei perioade în măsura în care vor fi descoperite rezerve 
suplimentare viabile din punct de vedere economic. 

Proiectul propus de RMGC presupune achiziţia a aproximativ 1.600 de hectare de 
teren precum şi mutarea fizică a cca. 960 de gospodării, din care majoritatea sunt în prezent 
situate în localităţile Roşia Montană (cca. 640 de gospodării), Corna (cca. 140 de gospodării) 
şi Gura Cornei (cca. 90 de gospodării).  Figura 3.1 arată poziţia acestor localităţi. 

Se estimează că totalul forţei de muncă pentru faza de construcţie a Proiectului (2 
ani) va fi în medie de 1.200 de persoane cu un maxim de 2.200 de persoane, iar în faza de 
funcţionare forţa de muncă necesară va totaliza aproximativ 560 de persoane. Faza de 
închidere va dura 2 sau 3 ani, iar managementul post-închidere va dura atât cât este 
necesar ca amplasamentul să nu prezinte un impact negativ curent şi să nu lase o moştenire 
prejudiciabilă a cărei atenuare să cadă în sarcina comunităţii sau a statului.  

3.1 Condiţii de referinţă 

În cadrul procesului de evaluare a impactului asupra mediului s-au realizat numeroase studii 
complexe asupra condiţiilor de referinţă acoperind următoarele domenii: 
• Mediul acvatic 
• Parametrii climatici şi meteorologici 
• Hidrogeologia 
• Calitatea aerului 
• Zgomot şi vibraţii 
• Solul 
• Ecologie şi biodiversitate 
• Patrimoniul cultural arheologic. 
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În plus, s-au efectuat numeroase studii şi evaluări cu privire la aspectele sociale şi 
economice ale comunităţilor afectate şi ale centrelor regionale din vecinătate. Lucrările de 
cercetare au acoperit următoarele zone: Roşia Montană şi Ţarina în Valea Roşia Montană, 
Corna şi Bunta în Valea Corna, Gura Cornei, satul de la ”gura” Văii Corna; Săliştea, Gura 
Roşiei, Dăroaia (comunitate de rromi din Gura Roşiei), Abrud, Câmpeni şi Alba Iulia. 

Aceste evaluări socio-economice au inclus chestionare şi dialoguri cu localnici, 
cetăţeni şi persoane de afaceri. Au fost purtate discuţii şi cu liderii comunităţii, respectiv cu 
conducătorii aleşi ai comunităţii şi cu reprezentanţi din rândul bisericii, sindicatelor, 
învăţământului, sistemului sanitar şi autorităţilor locale. Au fost purtate discuţii concentrate 
de grup cu implicarea diferitelor grupe de tineri, bărbaţi, femei şi persoane în vârstă. A fost 
efectuat şi un studiu asupra agenţilor economici şi a societăţilor comerciale. 

Aceste informaţii constituie baza de elaborare a Planului de acţiune pentru 
strămutare şi relocare, în cuprinsul căruia se găsesc detalii ample cu privire la evaluările 
socio-economice. Precum şi baza de elaborare a Programului de dezvoltare durabilă a 
comunităţii. 
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Figura 3.1.  Principalele localităţi din cadrul comunităţii 
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4 Impactul produs de Proiect 
 
Impactul produs de proiect în zonă a fost separat în două domenii principale: 

1. Impact direct 
2. Impact indirect 

4.1 Impact direct 

Impactul direct este impactul care determină dislocarea fizică, economică şi/sau 
socială ca urmare a activităţilor desfăşurate de RMGC ca urmare a Proiectului Roşia 
Montană. În mod specific, impactul direct se referă la strămutarea sau relocarea populaţiei 
din zonă şi la modul în care aceasta afectează populaţia. Tabelul de mai jos centralizează 
aceste forme de impact: 
 
Tabelul 4-1. Sumar al impacturilor directe ale Proiectului Roşia Montană 
 

Numărul persoanelor 
afectate 

2.096 de persoane 

Suprafaţa terenurilor 
afectate 

În total 1.644 hectare de teren, cuprinzând: 
• Suprafaţa principală ocupată de Proiect: 1.566 hectare; 

• Diverse amenajări aferente Proiectului din afara suprafeţei 
principale a acestuia (drumuri de acces, etc.): 78 hectare 

Numărul proprietăţilor 
afectate 

960 de locuinţe; 1418 proprietăţi de tip nerezidenţial (majoritatea cu 
specific agricol)  

Numărul construcţiilor 
rezidenţiale afectate 

960 gospodării, care cuprind în general cel puţin o locuinţă, curte şi 
anexe gospodăreşti 

Clădiri şi utilităţi publice 
afectate 

Primăria comunei Roşia Montană 
3 şcoli 
1 dispensar 
Reţele publice de alimentare cu apă, canalizare şi distribuţie a 
energiei electrice 

Biserici şi cimitire afectate 5 biserici şi case de rugăciune 
7 cimitire 

Activităţi comerciale afectate 34 de întreprinderi mici şi medii 
 

Având în vedere că RMGC a achiziţionat deja 42% din proprietăţile afectate, 
structura socială a zonei afectate a fost irevocabil modificată. RMGC rămâne în continuare 
responsabilă şi are obligaţia să facă tot posibilul ca această modificare să fie cât mai puţin 
dificilă pentru persoanele afectate şi să reprezinte în realitate  un câştig net per ansamblu în 
ceea ce priveşte bunăstarea oamenilor şi a comunităţii. 

Impactul social şi economic direct produs de procesul de strămutare şi relocare este 
tratat în Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare (PASR). Figura 4.1 arată zona  la 
care se referă PASR. Mai multe din iniţiativele PASR fac deja parte din PDDC. PASR are un 
rol specific şi în cele din urmă un termen de realizare clar deşi există prevederi pentru 
monitorizarea pe termen lung a persoanelor strămutate şi relocate. Odată cu încheierea 
programului de strămutare şi relocare, se încheie şi rolul PASR. La momentul actual, toate 
iniţiativele relevante din PASR cad integral sub incidenţa PDDC. 

Tabelul de mai jos prezintă toate iniţiativele de natură socio-economică ale PASR. 
Conform PASR, acestea sunt destinate numai persoanelor strămutate şi relocate. Pentru 
detalii mai specifice vezi PASR. 
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Tabelul 4-2. Măsuri de atenuare a impactului social conform PASR 
 

Iniţiativă Obiective Fonduri şi/sau măsuri 

Fond pt. micile 
întreprinderi 

Crearea de noi activităţi comerciale  
Sprijinirea firmelor existente în refacerea, 
îmbunătăţirea, extinderea sau modificarea 
activităţii. 

1 milion USD 

Fond pt. 
dezvoltarea 
calificării 
profesionale 

 Se oferă persoanelor din familiile afectate 
sprijin educaţional şi instruire în vederea 
îmbunătăţirii propriilor şanse de ordin socio-
economic.   

1000 USD/gospodărie 

Pachet de 
compensaţii 
comerciale 

Compensaţii pentru firmele din zona necesară 
realizării Proiectului pt. a reduce impactul 
asupra activităţii acestor firme 

Există mai multe variante: 
3000 USD sumă globală 
Cuantumul cifrei de afaceri pe un 
(1) an, conform bilanţului contabil 
depus la organele fiscale pentru 
perioada de raportare 2001 plus 
douăzeci de procente (20%) 
sau 
De cinci (5) ori valoarea profitului 
brut, conform bilanţului contabil 
depus la organele fiscale pentru 
perioada de raportare 2001 plus 
douăzeci de procente (20%) 

Asistenţă pt. 
categoriile 
sociale 
vulnerabile 

Asistenţă pt. categoriile vulnerabile afectate de 
Proiect ca urmare a unor potenţiale probleme 
cauzate de Proiect.   Categoriile potenţial 
vulnerabile cuprind bătrânii săraci, familiile 
întreţinute de femei singure, proprietari de 
teren săraci, chiriaşi săraci şi persoane sărace 
cu handicap sau bolnave cronic  

Iniţiativele cuprind: 
Politica de achiziţii şi angajări 
Instruire şi pregătire 
Ridicarea standardului de viaţă 
Sănătate 
Infrastructură 
Noi locuinţe sociale 

 
Singura iniţiativă care nu se va regăsi sau nu va fi continuată în PDDC este cea 

referitoare la pachetul de compensaţii comerciale. Toate celelalte vor avea o iniţiativă 
similară în PDDC destinată tuturor persoanelor din cadrul comunităţii. Asistenţa pentru 
categoriile vulnerabile reprezintă rolul central al Centrului pentru comunitate din Roşia 
Montană, care este deja deschis şi funcţional. 

4.2 Impact indirect 

Formele de impact indirect sunt cele care nu sunt legate în mod specific de PASR. 
Tabelul din Anexa 1 prezintă aceste forme de impact, influenţa posibilă a acestora precum şi 
măsurile de atenuare şi persoanele responsabile pentru atenuarea acestora. Tabelele sunt 
defalcate în trei grupe: 
Anexa 1.1: Rezumat al impactului de natură socio-economică; 
Anexa 1.2: Potenţial impact socio-economic în timpul fazei de construcţie, funcţionare şi 

închidere; 
Anexa 1.3: Măsuri şi responsabilităţi de atenuare şi monitorizare. 

PDDC tratează un domeniu mai larg decât PASR şi include comuna Roşia Montană 
şi cele două oraşe, Abrud şi Câmpeni, în totalitatea lor. Populaţia totală din sfera de 
cuprindere a PDDC este de aproximativ 18.000 de persoane. 

Soluţiile specifice de atenuare a problemelor de mediu, cum ar fi poluarea pârâului 
Roşia, apele acide, reabilitarea vechilor (noilor) halde de steril, iazurilor de decantare, etc. 
sunt tratate în mod direct în diversele Planuri de management. Acestea constituie o parte 
semnificativă a planurilor de atenuare din studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi 
nu vor fi prezentate în detaliu în prezentul document.  
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Chestiunile de mediu tratate de PDDC se referă la integrarea elementelor de 
protecţie a mediului în aspectele sociale şi economice ale dezvoltării comunitare. 

PDDC nu analizează numai formele de impact, efectele acestora şi soluţiile de 
atenuare pe perioada de funcţionare a Proiectului, chestiuni la care se limitează multe dintre 
celelalte Planuri de management. În special, PDDC analizează situaţia de după închiderea 
exploatării miniere. Dezvoltarea unei comunităţi durabile viabile din punct de vedere social, 
ecologic şi economic, care să fie competitivă nu numai în raport cu alte regiuni care au 
beneficiat de investiţii mari din România ci şi cu regiuni din cadrul Uniunii Europene. 

Pentru a realiza acest lucru, PDDC va selecta şi va dezvolta iniţiativele relevante ale 
altor Planuri de management şi în plus va elabora şi implementa noi iniţiative gândite 
specific pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii peste ani. 

Figura de mai jos ilustrează schematic diferenţa dintre impactul direct şi cel indirect şi 
legătura acestora cu diferitele documente. 
 
Figura 4.1.  Legătura impactului direct şi indirect cu planurile de management 
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Figura 4.2.  Zona de impact direct a Proiectului 
 
 
 
 
 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Plan de dezvoltare durabilă a comunităţii  

Capitolul 4: Impactul produs de Proiect 
 Pagina 42 din 167 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Plan de dezvoltare durabilă a comunităţii  

Capitolul 5: Definiţia comunităţii 
 Pagina 43 din 167 

5 Definirea comunităţii 
 
Informaţiile cuprinse în acest capitol au fost preluate dintr-o serie de studii, după cum 

se descrie în ubcapitolul 3.1: Studii asupra condiţiilor de referinţă15 specifice problematicii 
socio-economice realizate la diferite intervale16 precum şi investigaţii şi verificări din partea 
organizaţiilor guvernamentale efectuare la sfârşitul anului 2005 şi începutul anului 2006. 
Principalele caracteristici socio-economice ale zonei comunitare pot fi sintetizate după cum 
urmează: 

Caracteristici sociale 
• Populaţia se află în declin demografic, grupul de vârstă predominant fiind constituit din 

femei în vârstă, adesea văduve; 
• Grupul masculin cel mai numeros este constituit din bărbaţi căsătoriţi implicaţi în minerit; 
• Declinul demografic se datorează: ratei scăzute a natalităţii, disponibilizărilor masive de 

personal din industria minieră, care a dus la migrări în afara zonei (migrarea tinerilor în 
căutare de oportunităţi mai bune); 

• Locurile de muncă sunt predominant dependente de sectorul minier; 
• În Roşia Montană şomajul în raport cu populaţia este în scădere datorită prezenţei firmei 

RMGC; 
• Frecventarea instituţiilor de învăţământ este în declin la nivel regional, ceea ce reflectă 

dinamica populaţiei; 
• Cu câteva excepţii, riscurile privitor la sănătatea populaţiei în Roşia Montană sunt 

semnificativ mai mari decât în restul regiunii. 
 

Caracteristici economice 
• Infrastructura incluzând clădirile, transportul şi utilităţile17 sunt într-o stare foarte proastă; 

Sectoarele de informatică şi telecomunicaţii nu sunt bine instituite, deşi se află într-un 
proces de îmbunătăţire; 

• Sectorul minier este esenţial pentru economia localităţilor Roşia Montană şi Abrud, 
având o importanţă mai mică pentru oraşul Câmpeni; 

• RMGC exercită un impact distinct şi important asupra economiei regiunii, achiziţiile 
făcute pe plan local ajungând la 124,4 miliarde lei în anul 2004; 

• Condiţiile de agricultură sunt necorespunzătoare pentru culturi şi livezi datorită terenului 
(prea abrupt) şi altitudinii (prea mari); 

• Pădurile sunt adesea tăiate înainte să ajungă la maturitate pentru a satisface nevoile de 
încălzire (99% din gospodării) şi gătit (60%), ceea ce produce daune şi impact negativ 
asupra mediului; 

• Turismul în Roşia Montană este la un nivel neglijabil şi lipsit de orice investiţii, iar 
turismul regional se situează de asemenea la un nivel redus; 

• În afară de investiţia făcută de RMGC, fondurile investite în zonă sunt reduse; 
• Gradul de descurajare pentru investitori este ridicat, cu excepţia mineritului; 
• Există oportunităţi mai bune de investiţii în alte zone, cum ar fi oraşul Câmpeni. 
 

Caracteristici de mediu 
• Din punct de vedere al mediului, zona are un nivel redus de conservare – resursele de 

apă (râuri, etc.) sunt poluate, habitatele sunt fragmentate, peisajul este deteriorat, iar 
impactul antropic este continuu; 

                                                
15 Planning Alliance, 2002. Proiectul Aurifer Roşia Montană Aurifer şi rece: Caracteristici ale comunităţilor din zona afectată – Rezultatele 
studiului socio-economic Pentru: Roşia Montană Gold Corporation 
16 S-au determinat condiţiile iniţiale de referinţă privitor la aspecte demografice şi socio-economice dintr-o serie de surse diferite. Surse de 
informare includ: a) două recensăminte naţionale (1992 şi 2002) efectuate de Institutul Naţional de Statistică, b) lucrări de teren efectuate 
de Biroul de arhitectură Străjan în anul 2000, c) un studiu socio-economic efectuat de RMGC şi Planning Alliance în anul 2002, şi d) studii 
calitative efectuate de Institutul de Cercetare asupra Calităţii Vieţii în anul 2002. 
Informaţiile oferite de datele recensămintelor au fost completate cu informaţii culese prin chestionare distribuite populaţiei, discuţii de grup 
şi interviuri cu persoane importante din comunităţile afectate 
17 alimentarea cu apă, epurarea apelor uzate, racordare la reţeaua de energie electrică şi gaz, colectarea, gestionarea şi evacuarea 
deşeurilor 
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• Activităţile desfăşurate de Roşiamin precum şi activităţile miniere din trecut au permis 
formarea apelor de mină acide şi au condus la impact vizual semnificativ şi deteriorarea 
peisajului precum şi la probleme de siguranţă. 

5.1 Date generale 

Există doi termeni principali utilizaţi în cuprinsul acestui document, şi anume: 
comunitate şi factori interesaţi. Comunitatea se referă la zona geografică şi geopolitică a 
PDDC. Factorii interesaţi sunt părţile care au relevanţă în ceea ce priveşte reuşita PDDC. În 
cadrul PDDC şi a PASR există o relaţie foarte strânsă între comunitate şi factorii interesaţi. 

Definiţiile comunităţii şi factorilor interesaţi sunt detaliate în cele ce urmează. 
 

5.2 Comunitate 

 
În raport cu Programul de dezvoltare durabilă a comunităţii termenul ”comunitate” se 

defineşte ca o zonă geografică care cuprinde următoarele: 
 

Tabelul 5-1. Definirea comunităţii PDDC 

Comuna Roşia Montană şi oraşul Abrud 

1: Zona de impact a 
Proiectului 

2: Zona de strămutare Piatra 
Albă 3: Alte zone 

După cum s-a definit în Planul 
de acţiune pentru strămutare şi 
relocare, zona de impact a 
Proiectului cuprinde zona care 
este supusă modificării 
folosinţei şi accesibilităţii ca 
urmare a construirii şi 
exploatării Proiectului şi care 
trebuie să fie achiziţionată de 
RMGC 

După cum se precizează în 
Planul de acţiune pentru 
strămutare şi relocare, RMGC a 
început construirea unei 
comunităţi de strămutare la 
Piatra Albă. 

Suprafeţele rămase din ambele 
jurisdicţii datorită puternicelor 
legături socio-economice şi 
geografice atât cu zona de 
impact a Proiectului cât şi cu 
comunităţile de strămutare de la 
Piatra Albă 

Oraşul Câmpeni  
Datorită puternicelor legături socio-economice şi geografice atât cu zona de impact a Proiectului cât şi 
cu comunităţile de strămutare de la Piatra Albă 

Comunitatea de strămutare din Alba Iulia  
După cum se precizează în Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare, RMGC a început 
construirea unei comunităţi de strămutare în Alba Iulia. Această comunitate va avea rol de ”satelit" 
pentru zonele prezentate mai sus. 

 
Definiţia comunităţii va fi confirmată şi/sau redefinită prin discuţii cu factorii interesaţi 

din rândul comunităţii purtate pe parcursul realizării Programului de dezvoltare durabilă a 
comunităţii. Figura 5.1 arată Comunitatea. 
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Figura 5.1.  Întinderea geografică a comunităţii PDDC 
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5.3 Factor interesat 

În sensul Programului de dezvoltare durabilă a comunităţii, un factor interesat este o 
persoană sau o organizaţie care are un interes legitim în dezvoltarea socio-economică a 
comunităţii. Factorii interesaţi vor cuprinde diverşi reprezentanţi ai sectorului civil, privat şi 
public, după cum urmează: 
• Persoanele afectate de Proiect care rămân în comunitate - după cum se defineşte în 

Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare, o persoană afectată de Proiect este o 
persoană care este despăgubită pentru pierdere de bunuri şi/ sau drepturi de folosinţă 
şi/sau posibilităţi de a produce venit (de ex. teren, structuri, recolte, activităţi comerciale) 
deoarece aceste bunuri/drepturi/posibilităţi sunt situate în zona de impact a Proiectului. 
Persoane afectate de Proiect care rămân în comunitate vor cuprinde toate persoanele  
strămutate, precum şi acele persoane relocate care rămân în comuna Roşia Montană, 
oraşul Abrud sau oraşul Câmpeni. 

• Toate celelalte gospodării şi familii din cadrul comunităţii – persoane care locuiesc în 
zone afectate datorită proximităţii fizice faţă de Proiect, dar nu neapărat afectate de 
dislocarea fizică; 

• Persoanele şi familiile vulnerabile din comunitate18; 
• Angajaţii Minvest care decid să locuiască în continuare în comunitate. 
• Organizaţii neguvernamentale şi Grupuri din cadrul comunităţii care au un interes legitim 

în ceea ce priveşte comunitatea; 
• Roşia Montană Gold Corporation 
• Alţi părţi interesate din sectorul privat care an un interes legitim în ceea ce priveşte 

comunitatea; 
• Autorităţile locale, regionale şi judeţene – organele administraţiei publice ale comunelor 

şi oraşelor din "comunitate", organele administraţiei publice regionale şi judeţene. 
Lista factorilor interesaţi rămâne deschisă şi flexibilă. 
 

5.4 Cadru instituţional 

România a fost împărţită în şapte regiuni de dezvoltare, fiecare cuprinzând mai multe 
judeţe. Judeţul Alba face parte din Regiunea „Centru”, care cuprinde şi judeţele Braşov, 
Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu. 

Localitatea Roşia Montană este situată în Regiunea Centru. 
 
Figura 5.2 arată Regiunea Centru în raport cu Roşia Montană şi România. 
 
 

                                                
18 S-a stabilit o definiţie pentru persoanele vulnerabile folosind experienţa câştigată ca urmare a Planului de acţiune pentru strămutare şi 
relocare şi în consultare cu primăria. Această definiţie folosită în sensul Programului de bună vecinătate şi a Centrului pentru Comunitate 
este: 
”O persoană sau o categorie de persoane din comuna Roşia Montană şi/sau din zona de influenţă a Proiectului Roşia Montană care au o 
capacitate redusă sau limitată de participare directă în Proiectul Roşia Montană din cauza unor circumstanţe sau situaţii inevitabile care îi 
pun în dezavantaj sau suferă privaţiuni considerabile datorită sărăciei sau slabei calităţi a vieţii”. Aceste persoane cuprind, dar nu se 
limitează la: persoane afectate de unul sau mai multe dintre aspectele următoare: izolare, vârstă, dizabilitate psihică sau fizică, venit redus 
sau inexistent, boală şi legături slabe de familie sau lipsa acestora" 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Plan de dezvoltare durabilă a comunităţii  

Capitolul 5: Definiţia comunităţii 
 Pagina 48 din 167 

 
 
 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Plan de dezvoltare durabilă a comunităţii  

Capitolul 5: Definiţia comunităţii 
 Pagina 49 din 167 

Figura 5.2.  Regiunea Centru din România 
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5.5 Caracteristicile populaţiei 

5.5.1 Istoric 
Istoria localităţii Roşia Montană este strâns legată de zăcămintele aurifere, dovezile 

istorice atestând faptul că activităţile miniere au o vechime de aproape 2000 de ani, datând 
din epoca romană. Cucerirea Daciei de către romani a marcat o nouă perioadă odată cu 
crearea de galerii documentate în Roşia Montană, ulterior denumită Alburnus Maior. 
Progresul înregistrat de tehnologiile miniere din acea epocă până în prezent reprezintă o 
valoroasă cronologie a patrimoniului industrial minier, în special a rolului pe care l-a jucat în 
formarea patrimoniului cultural al Roşiei Montană. 

Mineritul s-a dezvoltat în timpul ocupaţiei ungare şi austro-ungare, colonişti din 
străinătate fiind atraşi de perspectiva mineritului aurifer. După primul război mondial, 
activitatea minieră a cunoscut din nou o perioadă de dezvoltare. Firme concesionare, printre 
care şi firme străine, au exploatat zăcămintele aflate mai în adâncime în timp ce diverşi 
întreprinzători au săpat zăcămintele aflate mai aproape de suprafaţă.  

După naţionalizarea din 1948, exploatarea privată a minereului a fost interzisă. 
Actuala exploatare a carierei Cârnic a început în anii 1960, iar la scurtă vreme exploatarea 
în subteran a fost oprită. 

În încercarea de a conserva patrimoniul mineritului contemporan, exploatarea 
minieră de stat în colaborare cu locuitorii Roşiei Montană au fondat în anii 1980 un muzeu al 
mineritului. Muzeul deţine mai multe şteampuri de tip California veritabile, o cabană a unui 
ştemuitor, o serie de altare votive romane şi o galerie romană deschisă publicului. Muzeul a 
fost fondat în scopul atragerii de turişti români şi străini interesaţi să afle cum se extrăgea 
aurul în trecut în Roşia Montană. Nivelul de vizitare a muzeului nu este însă optim. 

 
5.5.2 Caracteristici etnice şi religie 

Relaţiile dintre diversele categorii etnice care au migrat în zonă pentru a se angaja în 
exploatarea resurselor la Roşia Montană au fost întotdeauna bune şi nu s-a manifestat nici 
un fenomen de separare etnică. Conform Direcţiei Judeţene de Statistică Alba, aproximativ 
90% din populaţie se consideră de etnie română, 1,5% maghiară şi 7,5% romă. 

Majoritatea populaţiei de etnie romă trăieşte în localitatea numită Dăroaia, situată în 
apropiere de Gura Roşiei în Valea Abrudului. În comparaţie cu situaţia la nivel naţional şi cu 
media la nivel de judeţ, media populaţiei de etnie romă la nivelul comunităţii este mai mare; 
vezi tabelul de mai jos. 
 
Tabelul 5-2. Distribuţia pe criteriul etnic a populaţiei în România şi în judeţul Alba  

Distribuţia pe criteriul etnic a populaţiei în România şi în judeţul Alba în anul 2002 
În Roşia Montană, anul 2005 

 
Diferenţa până la 100% se referă la alte categorii etnice 

 Români (%) Maghiari (%) Rromi (%) 
România1 89.5 6.6 2.5 
Judeţul Alba1 90.4 5.4 3.8 
Roşia Montană2 90.1 1.4 7.5 
1] Sursă: Raport Anual al Comisiei Naţionale de Statistică, 2003 
2] Sursă: Direcţia Judeţeană de Statistică Alba, 2006. 
 
În ceea ce priveşte apartenenţa religioasă, locuitorii sunt în majoritatea lor de religie 
ortodoxă, la fel ca şi în restul ţării, însă există şi practicanţi ai altor câteva culte religioase. 
Greco-catolici, romano-catolici, protestanţi, creştini unitarieni, baptişti şi penticostali.  
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5.5.3 Indicatori sociali esenţiali 
În judeţul Alba, rata şomajului este mai mare decât media la nivel naţional, în special 

pentru femeile cu vârsta cuprinsă între 15 – 24 ani. De asemenea, rata mortalităţii la nou 
născuţi, deşi în scădere în ultimii ani, este încă mai ridicată comparativ cu ţările din Uniunea 
Europeană. Atât mortalitatea infantilă cât şi cea maternă sunt încă în creştere comparativ cu 
media la nivel naţional (Raportul de dezvoltare umană pe 2004). Instrumentele de dezvoltare 
comunitară sunt sintetizate în tabelul de mai jos: 
 
Tabelul 5-3. Indicatori sociali esenţiali în România şi în judeţul Alba  

 
5.5.4 Cultură şi comunicaţii 

În ceea ce priveşte indicatorii esenţiali ai profilului de dezvoltare umană pentru 
Regiunea Centru şi judeţul Alba, aceştia se situează la un nivel mai scăzut decât pe plan 
naţional. Având în vedere că nu există biblioteci, cinematografe şi nici o sală de teatru sau 
de concerte, aceşti indicatori nu pot fi folosiţi pentru Roşia Montană. Există un muzeu 
dedicat istoriei şi practicilor mineritului din Roşia Montană. 
 
Tabelul 5-4. Indicatori culturali pentru România şi Roşia Montană 

Abonamente 
 

La 1000 de locuitori 

Nr. înscrişi la 
biblioteci 

N
r.
 d
e 
că
rţ
i 

îm
pr
um

ut
at
e 

de
 la
 

bi
bl
io
te
ci
 

V
iz
ita
to
ri
 

m
uz
eu
 

S
pe
ct
at
or
i 

ci
ne
m
at
og
ra
f 

Spectatori 
teatru şi 
concerte  

Radio Televiziune 
 
Telefon20 
 

La 1000 de locuitori 

România* 121.3 150.5 174.3 270.6 3719.0 509.9 244.0 210.2 
Regiunea 
Centru* 

113.5 161.6  307.2 3929.5   189.8 

Judeţul Alba* 73.3 108.221  281.0 3677.5   52.422 
Roşia 
Montană 

   Nu există 
biblioteci 

- 27523 Nu există 
cinematograf 

Nu există teatru  

Sursă: Raportul de dezvoltare umană pe 2004 

 
Cea mai importantă sursă de ştiri este televiziunea, urmată de radio şi de presa 

scrisă.  
Alte instituţii culturale în Roşia Montană cuprind un Centrul cultural înfiinţat în baza 

Programului de bună vecinătate (subcapitolul 8.11) şi un club social pentru angajaţii RMGC. 

                                                
19 Şomeri înregistraţi = primesc ajutor de şomaj 
20 Abonamente pentru reţeaua de telefonie fixă 
21 Valoarea minimă din Regiunea Centru 
22 Valoarea minimă din Regiunea Centru 
23 Curatorul muzeului estimează că numărul de vizitatori independenţi este de aproximativ 55 pe lună, în perioada mai - septembrie. 

Indicatori sociali esenţiali 
2002 

 
Rata mortalităţii 

infantile  
la 1000 naşteri vii 

Rata mortalităţii 
materne la 100000 

naşteri vii 

Rata şomajului 
(%) 

% Femei din nr. 
şomeri 

 

% Tineri din nr. 
şomeri19 

 

România 
 

17.3 22.3 8.4 44.6 21.9 

Regiunea 
Centru 

15.6 7.9 9.0 48.8 18.3 

20.3 29.0 10.8 57.9 10.5 
Judeţul Alba 32.8 

În 20051  13.9 
Dec 20041   

Sursă: Raportul de dezvoltare umană pe 2004 
Sursă: Raportul SOGER pentru Banca Mondială, 2005 
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5.5.5 Societatea civilă 
Există câteva mici asociaţii active în Abrud şi Roşia Montană în domeniul asistenţei 

sociale, protecţiei mediului şi sponsorizărilor în sport.   Majoritatea acţiunilor sunt în general 
de mică anvergură, iar aceste organizaţii sunt percepute ca fiind dependente în mare 
măsură de liderul sau fondatorul lor. În plus faţă de acestea, sunt active mai multe asociaţii 
de părinţi şi congregaţii religioase în tot cuprinsul zonei aferente PDDC. 

În prezent există două asociaţii în Roşia Montană active ca urmare a proiectului 
Roşia Montană: 
• Alburnus Maior a fost înfiinţată în comuna Roşia Montană în anul 2000 ca urmare a 

informaţiilor furnizate de RMGC, considerate ca injuste de către unii cetăţeni. Intenţia 
acesteia a fost de a proteja drepturile locuitorilor în special în ceea ce priveşte bunurile 
imobiliare. Alburnus Maior este în mod clar şi constant împotriva Proiectului Roşia 
Montană.  Activităţile asociaţiei Alburnus Maior au avut ca rezultat mai multe întârzieri în 
ceea ce priveşte Proiectul Roşia Montană.  Acest lucru a avut un impact negativ asupra 
planurilor de afaceri ale RMGC. Aceste întârzieri au dus şi la încetinirea acumulării de 
beneficii socio-economice în cadrul comunităţii. 

• Asociaţia Pro Roşia Montană a apărut mai târziu ca o reacţie la Alburnus Maior, aceasta 
sprijinind Proiectul propus de RMGC. Membrii acestei asociaţii sunt în general tineri, unii 
dintre aceştia angajaţi ai Minvest sau RMGC.  

• Asociaţia Patronilor din Abrud şi Roşia Montană este o asociaţie a oamenilor de afaceri. 
Scopul acesteia este de a proteja şi susţine comunitatea de afaceri din Abrud şi Roşia 
Montană, în perspectiva oportunităţilor viitoare din zonă.  

 
5.5.6 Sport 

Fotbalul este singurul sport practicat în Roşia Montană. Echipa de fotbal a fost 
înfiinţată în anul 1946 cu jucători din cadrul angajaţilor Roşiamin. În anul 1995, datorită 
reorganizării exploatării miniere Roşiamin şi a pierderii suportului financiar, echipa de fotbal 
a fost desfiinţată. În anul 2002, Primăria comunei Roşia Montană, împreună cu Roşia 
Montană Gold Corporation şi Roşiamin au pus din nou la dispoziţie mijloace financiare, iar 
echipa de fotbal a reînceput să joace. Aceasta este acum oficial înregistrată sub numele de 
"Asociaţia Sportivă Minerul".  În anul 2002, echipa a promovat în Divizia D, unde a şi rămas. 

RMGC a sponsorizat construirea unui teren de fotbal din material sintetic în satul 
Cărpiniş, aparţinând de comuna Roşia Montană.  
 
5.5.7 Profilul demografic 

Populaţia este îmbătrânită şi în scădere în comunitate, cu o rată medie de scădere 
anuală de 0,8% pe an (Direcţia de Statistică Alba Iulia). Această tendinţă se observă în 
Roşia Montană, Abrud şi Câmpeni, ceea ce indică o tendinţă la nivel regional. Vezi diagrama 
următoare: 
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Figura 5.3. Tendinţele populaţiei din comunitatea Roşia Montană 

Sursă: Direcţia Judeţeană de Statistică Alba, 2005 
 
Această tendinţă demografică negativă la nivelul comunităţii poate fi explicată de o serie de 
factori:  
• Tendinţa generală de depopulare în mediul rural înregistrată la nivel naţional din anul 

1990; 
• Restructurarea sectorului minier prin disponibilizările masive la nivelul comunităţii şi al 

regiunii; 
• Condiţii socio-economice în declin în urma abolirii regimului comunist. 
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Figura 5.4. Structura populaţiei în Roşia Montană, Abrud şi Câmpeni  
 

 

În comunitate predomină 
femeile (în vârstă), 
reprezentând în medie 
58% în Roşia Montană, 
44% în Abrud şi 72% în 
Câmpeni din totalul 
populaţiei adulte. 

Vezi diagramele 
demografice: Structura 
populaţiei în Roşia 
Montană, Abrud şi 
Câmpeni (stânga). 

 
Tinerii activi părăsesc 

comunitatea în căutare de 
locuri de muncă şi de 
condiţii de trai mai bune şi 
se îndreaptă spre oraşe 
ca: Alba Iulia, Arad, 
Oradea, Timişoara, Cluj 
Napoca, Deva.  

 
Posibilităţile limitate în 

agricultură au de 
asemenea un impact, 
determinând oamenii (din 
nou majoritatea din rândul 
tinerilor) să migreze spre 
centrele urbane. 

 
Sursă: Direcţia 

Judeţeană de Statistică 
Alba, 2005. 

 

Grafic: Distribuţia pe sexe a populaţiei adulte din Câmpeni 
Sursă: Direcţia Judeţeană de Statistică, Alba 

 

Grafic: Distribuţia pe sexe a populaţiei adulte din Abrud 
Sursă: Direcţia Judeţeană de Statistică, Alba 
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Ref: Ambele grafice -  Direcţia Judeţeană de Statistică Alba, 2005 
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Figura 5.5. Piramida de vârstă Roşia Montană 
Categoriile de populaţie cele mai 
numeroase din Roşia Montană 
sunt reprezentate de văduve şi 
bărbaţi căsătoriţi (studiul făcut 
de RMGC în anul 2002). 

 
Distribuţia pe sexe a 

întreţinătorilor de familii este de 
25% femei şi 75% bărbaţi. 
Femeile întreţinătoare de familii 
sunt predominant văduve, în 
timp ce întreţinătorii de familii 
bărbaţi căsătoriţi reprezintă 
aproximativ 80% (sondaj socio-
economic făcut de RMGC în 
anul 2002). 

 
 
5.5.8 Învăţământ 
 
Figura 5.6. Tendinţele privind învăţământul în Roşia Montană şi Abrud 

Având în vedere tendinţa la 
nivel regional de declin 
demografic, migraţia tinerilor 
din zonă şi proporţia din ce în 
ce mai mare de populaţie în 
vârstă, se înregistrează un 
declin evident în ceea ce 
priveşte numărul elevilor ce 
frecventează şcolile din zonă 
(vezi diagrama pentru 
situaţia învăţământului în 
Abrud şi Roşia Montană). 

Dotările în şcoli sunt 
uzate moral, în stare proastă, 
iar autorităţile locale dispun 
de un buget prea limitat 
pentru a putea îmbunătăţi 
condiţiile. În plus, numărul 
cadrelor didactice în 
comunitate este de 
asemenea în scădere. 

Rezultatele studiului 
efectuat de RMGC asupra 
populaţiei adulte a arătat că 
majoritatea locuitorilor sunt 
cel puţin absolvenţi de liceu, 
iar aproximativ 20% dintre 
tineri au studii superioare.  
Aproape 50% dintre 
persoanele peste 60 de ani 
nu au educaţie.  
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Grafic:  Piramida de vârstă a populaţiei adulte din Roşia Montană 
Sursă: Studiul firmei Planning Alliance survey din 2002 pentru RMGC 
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5.6 Condiţii economice locale şi piaţa locurilor de muncă 

În Roşia Montană se desfăşoară activităţi industriale pre-moderne într-un cadru rural, 
iar ca urmare mijloacele de trai sunt asigurate din salariile sau pensiile obţinute în sectorul 
minier şi din activităţi agricole de mică amploare. Ocupaţiile în sectorul minier sunt esenţiale 
în termeni globali. Activităţile agricole orientate către procurarea mijloacelor de subzistenţă 
capătă o importanţă critică în cazul celor mai sărace pături ale populaţiei din comunitate, în 
rândurile căreia predomină femeile pensionare Acestea nu participă în general la tranzacţii 
în bani lichizi şi prin urmare nu sunt angajate în economia monetară. 

 
5.6.1 Populaţie activă şi inactivă economic 

În raport cu contribuţia la economie, populaţia poate fi împărţită în două grupe, după 
cum se prezintă în tabelul de mai jos. 
 
Tabelul 5-5. Definiţia populaţiei active şi inactive economic 

Categorie de 
populaţie Descriere 

Populaţie 
activă24 
 

Persoane sau grup de persoane care contribuie la economia ţării. Pot fi salariaţi, 
plătitori de impozite, primitori de ajutor de şomaj sau de alte ajutoare de la stat. 
Aceştia sunt înregistraţi oficial la diferite instituţii de stat şi joacă un rol în economia 
oficială a ţării 

Populaţie 
inactivă25 
 

Persoane sau grup de persoane care nu contribuie direct la economia ţării. Nu sunt 
înregistraţi ca şomeri, nu lucrează oficial, nu plătesc impozite, nu primesc ajutor de 
şomaj, pot primi pensii sau ajutor de boală şi pot fi implicaţi în activităţi economice 
neoficiale. 

 
În tabelul de mai jos sunt date procentele din totalul populaţiei ţării de populaţie activă şi 
inactivă din cadrul comunităţii. 
 
Tabelul 5-6. Ponderea populaţiei active şi inactive în comunitate 

 
Populaţia inactivă suferă dezavantaje considerabile inclusiv absenţa asigurărilor sociale şi 
de sănătate, a drepturilor salariale şi a protecţiei contractuale precum şi absenţa unei 
garanţii pentru condiţii de muncă decente26.  Investiţiile în bunăstarea personală cum ar fi 
cursuri de perfecţionare sunt de asemenea mai dificil de realizat.  

                                                
24 Definiţie: Populaţia activă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele indiferent de sex care asigură forţa de muncă 
pentru producerea de bunuri şi servicii economice, aşa cum este definită de Sistemul Naţiunilor Unite de Conturi Naţionale, în timpul unei 
perioade de referinţă determinate.  
Publicaţie sursă:Rezoluţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii cu privire la populaţia activă economic, locuri de muncă, şomaj şi lipsa 
locurilor de muncă adoptată de cea de-a 13-a Conferinţă Internaţională a statisticienilor din domeniul forţei de muncă, octombrie 1982, 
paragraful 5.25 Definiţie: Populaţia inactivă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care nu au fost nici ”angajate” nici 
”neangajate” în timpul scurtei perioade de referinţă utilizată pentru a măsura ”activitatea actuală”. Această populaţie este împărţită în patru 
categorii: 
Elevi, studenţi; Pensionari; Casnici; Alte persoane inactive din punct de vedere economic.   
Publicaţie sursă: Eurostat, 1999, Linii directoare şi program tabel pentru programul comunitar pentru recensământul populaţiei şi 
locuinţelor din anul 2001, Vol. I Linii directoare, Biroul pentru Publicaţiile Oficiale ale Comunităţilor Europene, Luxemburg. 
26 Prof. Zamfirm C ( 2001). Sărăcia în România Academia Română, Bucureşti, România. 

 Roşia Montană 
 

Abrud 
 

Câmpeni 
 

 % din populaţia totală 
 

Populaţie activă 39 42 44 
Populaţie inactivă 61 58 56 
Sursă: Direcţia Judeţeană de Statistică Alba, 2006. 
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Figura 5.7.  Structura populaţiei active şi inactive din comunitate
Procentul de populaţie activă sau 
inactivă este important deoarece 
oferă informaţii asupra posibilului 
impact asupra venitului din 
impozite la bugetul de stat şi a 
posibilităţilor de a desfăşura 
activităţi economice în mod 
oficial.  

Un număr mare de 
populaţie pensionară reduce 
mărimea forţei de muncă 
disponibile pentru activităţi 
economice şi totodată reprezintă 
categoria care trebuie susţinută 
de populaţia activă. Un procent 
mare de populaţie aptă implicată 
în economica neoficială conţine 
posibilitatea ca această categorie 
să poată fi atrasă în economia 
oficială şi prin urmare să 
contribuie într-un mod mai direct 
la dezvoltarea comunităţii. 

 
5.6.2 Locurile de muncă din Roşia Montană 
 
Figura 5.8.  Structura şi tendinţele locurilor de muncă în Roşia Montană 
 

Sectorul minier este sursa 
principală de locuri de muncă în 
Roşia Montană şi Abrud.  

În ciuda declinului 
demografic, procentul de 
populaţie cuprinsă în câmpul 
muncii a crescut (şomaj în 
scădere). Vezi diagrama din 
partea stângă. Acest lucru se 
datorează activităţilor şi prezenţei 
în zonă a firmei RMGC.  

RMGC angajează 
aproximativ 450 de localnici pe 
an, incluzând angajaţi 
permanenţi, ocazionali, temporari 
şi cu jumătate de normă. Cele 
două exploatări miniere de stat, 
Roşiamin în Roşia Montană şi 
Cuprumin27 în Abrud, rămân 
sursele principale de venit pentru 
aceste localităţi, având 1002 şi 
respectiv 1286 de angajaţi în anul 
2004. 

                                                
27 Martie 2006, 300 de mineri au solicitat 
disponibilizarea, posibil determinând Cuprumin să 
îşi închidă activitatea. Cuprumin are în prezent 
920 de angajaţi. România Liberă, 13 martie 2006. 
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Figura 5.9.  Locuri de muncă în Câmpeni
Sectoarele cu locuri de muncă în 
Câmpeni sunt mai diversificate, 
industria de procesare asigurând 
cele mai multe locuri de muncă, 
vezi diagrama: Câmpeni – locuri 
de muncă, stânga. 

Industria minieră nu 
reprezintă o sursă importantă de 
locuri de muncă în Câmpeni. 

Această sursă mai 
diversificată de locuri de muncă şi 
lipsa de dependenţă de un sector 
industrial unic (mono-industrie) 
constituie un factor important care 
determină dezvoltarea economică 
(şi socială) a oraşului Câmpeni. 

Majoritatea celor care 
lucrează pentru RMGC provin din 
Roşia Montană, vezi diagrama: 
Angajaţi la RMGC din cadrul 
comunităţii, stânga. 

 
 
 
 
 
 
 
5.6.3 Nivelul de sărăcie în Roşia Montană 
 
Figura 5.10.  Gradul de sărăcie în Roşia Montană 
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Sărăcia rămâne o problemă importantă în România, care în anul 2002 afecta 

aproximativ 28,9% din populaţie (Institutul Naţional de Statistică, 2001 şi Raportul de 
dezvoltare umană pe 2004). Nivelul de sărăcie este mai mare în zonele rurale decât în cele 
urbane. Sărăcia afectează 58,4% dintre familiile cu trei sau mai mulţi copii (din care 30,6% 
în stare de sărăcie extremă) precum şi populaţia din mediul rural (48,6% în stare de sărăcie; 
22,6% în stare de sărăcie extremă) şi şomerii (40% în stare de sărăcie şi 21,2% în stare de 
sărăcie extremă). 

Evaluările indică faptul că majoritatea populaţiei de etnie rromă trăieşte în sărăcie 
extremă (CAPSIS 2002: 85-95). 
 
Caseta text 5.1 Studiul socio-economic efectuat în anul 2002 
 

Studiul socio-economic efectuat de RMGC în Roşia Montană în anul 20021 

 
Aproape jumătate din populaţie trăieşte din pensii, un procent mare dintre aceştia fiind femei 
văduve. Majoritatea pensiilor reprezintă echivalentul a 50 până la 100 dolari SUA pe lună. 
Pensiile văduvelor de mineri pot fi de numai 25 dolari SUA pe lună (Direcţia Judeţeană de 
Statistică Alba, 2002). 
Conform datelor reluate de la primăriile Roşia Montană şi Abrud, aproximativ 155 de 
persoane din ambele localităţi primesc ajutor social, respectiv venitul minim garantat în baza 
Legii 416/2001.  
În plus, în anul 2002 venitul mediu anual pe locuitor a fost de 635 dolari SUA sau mai puţin de 
2 dolari SUA pe zi. Conform Institutului Naţional de Statistică, media la nivel naţional în anul 
2002 a fost de 6940 dolari SUA pe cap de locuitor, de aproape zece ori mai mare decât cea la 
nivelul Roşiei Montană. 
 
1] RMGC a sponsorizat studiul socio-economic: Proiectul Aurifer Roşia Montană Aurifer şi 
rece: Caracteristici ale comunităţilor din zona afectată – Rezultatele studiului socio-economic 
Planning Alliance, 2002. 
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5.7 Activităţi economice 

5.7.1 Industrie  
 
Figura 5.11.  Contribuţia RMGC la venitul comunei Roşia Montană

Mineritul reprezintă industria 
predominantă în Roşia 
Montană şi Abrud. În comuna 
Roşia Montană aproximativ 
92% din venit este direct legat 
de activităţile miniere. 

În oraşul Câmpeni 
există mai multe firme mici de 
producţie al căror obiect de 
activitate vizează industria 
textilă, fabricarea de mobilier 
şi cherestea, ceea ce 
demonstrează existenţa unei 
baze industriale mai 
diversificate.  

Atât în oraşul Abrud 
cât şi Câmpeni, serviciile 
publice (transport, comerţ, 
asistenţă juridică, poştă, 
telefonie) sunt mai dezvoltate 
datorită unei creşteri a cererii 
generată de prezenţa RMGC 
în zonă.  

RMGC, fiind o 
investiţie străină pentru 
comunitate, asigură un venit 
considerabil la bugetul 
primăriei Roşia Montană, 
după cum se arată în 
diagrama cu Dinamica 
venitului Primăriei Roşia 
Montană (stânga).    

 
 

Activităţile firmei RMGC desfăşurate până în prezent au stimulat dezvoltarea firmelor 
locale în Roşia Montană, Abrud şi Câmpeni, cheltuielile efectuate pe plan local totalizând: 
101,3 miliarde Lei în 2003 şi 124,4 miliarde Lei în 2004, vezi tabelul si graficele următoare: 
  

Contribuţie pe sectoare la venitul populaţiei din 
Roşia Montană  în 2004 

66% 

26% 

3% 3% 2% 

Ind. extractivă RMGC Comerţ Învăţămân
t  
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Sursă: Evidenţele Primăriei Roşia  Montană. 

Sursă: Direcţia de Statistică Alba Iulia, 2005 
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Tabelul 5-7. Valoarea achiziţiilor făcute de RMGC pe plan local 

 
Figura 5.12.  Contribuţia RMGC la achiziţiile pe plan local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avantajele cuprind: crearea de noi locurilor de muncă; creşterea venitului în familie; o 
mai bună aprovizionare cu mărfuri şi produse alimentare în pieţe; dezvoltarea industriei 
ospitaliere; dezvoltarea serviciilor publice; şi creşterea vânzărilor. Aceste activităţi majorează 
venitul la bugetul autorităţilor locale şi stimulează dezvoltarea economică în regiune.  
 

Furnizat la Roşia Montană Gold Corporation 
În procente Furnizori 
2003 2004 

Firme de construcţii                               17.1 11.5 
Produse de birotică                                                 7.7 7.8 
Materiale de construcţii                                          13.6 16.3 
Servicii locale                                                 40.3 21.7 
Venit din impozite la Consiliul Local                          12.4 25.9 
Catering                                                             3.5 3.4 
Furnizori de combustibili                                                 1.3 1.1 
Întreţinere autovehicule şi sediu                           1.5 5.6 

Valoare totală, în Lei 101,3 miliarde 
 

124,4 miliarde 
 

Judeţe furnizoare de servicii calificate - 2004 
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Caseta text 5.2 Studiu de caz privind iniţiativele de afaceri locale 

 

Studiu de caz:  Exemple de firme locale care s-au dezvoltat ca urmare a Proiectului 
Roşia Montană  

 
� GenFor – o firmă de foraj înfiinţată în Roşia Montană în anul 2002 care are 140 de 

angajaţi din rândul localnicilor. În perioada 2003 – 2004, RMGC a plătit 98,7 miliarde lei 
la Gen For. Firma şi-a exportat serviciile în Ucraina, Malaiezia, Bulgaria, Serbia şi Rusia 
(Siberia), iar personalul calificat al acesteia lucrează acum în Mongolia, Ghana, Mali, 
Malaiezia, Ucraina, Serbia şi Rusia. Această firmă a primit deja premiul de cea mai 
bună micro-întreprindere şi medalia de aur pentru judeţul Hunedoara. 

 
� SC "Brădet” SRL, o firmă de închirieri de echipamente – înfiinţată în Roşia Montană în 

sprijinul programului de cercetare geologică a Proiectului. Are 60 de angajaţi din rândul 
localnicilor. Această firmă a primit deja premiul de cea mai bună micro-întreprindere din 
judeţul Alba şi este numărul 12 în România. 

 
� Gold Essay Laboratory a fost înfiinţat la baza văii Roşia Montană în scopul efectuării de 

analize chimice pentru probele de explorare ale Proiectului. Este dotat cu tehnologie 
ultra-modernă şi are contracte şi cu alte firme din România, Ucraina, Bulgaria, Serbia şi 
Rusia. Cifra de afaceri în anul 2003 a fost: 700.000 dolari SUA  
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5.7.2. Agricultură 
 
Figura 5.13.  Indicatori agricoli în Roşia Montană

Producţia agricolă în Roşia 
Montană este în principal la nivel 
de subzistenţă, puţine produse 
fiind comercializate. Principalele 
recolte obţinute sunt fructele, 
pomii fructiferi fiind cultivaţi în 
aproximativ 85 % din gospodării, 
fânul (49 %) şi nucile. Suprafaţa 
agricolă este dominată de păduri 
(subalpine), păşuni şi fâneţe, 
după cum se arată în diagramele 
din partea stângă. 

Suprafeţele de teren 
adecvat pentru agricultură la 
scară mică (cartofi şi legume) 
sunt reduse, cca. 7% în Roşia 
Montană, 6% în Abrud şi 7% în 
Câmpeni. 

Accesul maşinilor agricole 
este sever limitat datorită 
reliefului accidentat, astfel încât 
cele mai multe activităţi sunt 
realizate manual, iar transportul 
este efectuat cel mai adesea de 
vehicule cu tracţiune animală. Nu 
se utilizează îngrăşăminte 
chimice deoarece aplicarea 
acestora este lipsită de raţiuni 
practice. 

Ponderea suprafeţei 
agricole în total suprafaţă este 
mai mică în judeţul Alba şi în 
Regiunea Centru decât la nivel 
naţional. Însă luând în 
considerare ponderea pădurilor în 
suprafaţa totală, păşunile şi 
fâneţele sunt mai bine 
reprezentate în judeţ şi în 
Regiunea Centru comparativ cu 
nivelul naţional (vezi diagrama din 
partea stângă). 

Ponderea sectorului privat 
în suprafaţa agricolă este mare 
(96,3% în România, 98,7% în 
judeţul Alba, în anul 2002) şi a 
crescut în ultimii ani (Raportul de 
dezvoltare umană, 2004). 

 
 

 
Tăierea repetată a pădurilor înainte ca acestea să ajungă la maturitate pentru 

utilizare ca lemn de foc sau în la gătit în gospodării (vezi în subcapitolul 5.2 Infrastructură – 
Energie) deteriorează resursa şi cauzează probleme asupra mediului. Câmpurile agricole de 
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dimensiuni mici sunt utilizate în principal pentru păşunat şi producţie de fân. O mare parte 
din teren este nepotrivit pentru producţie agricolă, însă este adecvat pentru creşterea 
animalelor şi pentru exploatarea lemnului. 

 
5.7.2 Turism 

Sezonul turistic în Roşia Montană ţine din luna mai până în luna septembrie. În afară 
de câteva mici magazine universale (9) şi baruri (5), nu există infrastructură turistică în Roşia 
Montană, cum ar fi cafenele, restaurante, supermarket-uri, hoteluri, pensiuni, firme de 
închiriat autoturisme, staţii de benzină, furnizori de activităţi de divertisment, sau alte 
activităţi şi servicii de turism. Există un muzeu al mineritului şi o iniţiativă cu privire la 
organizarea de tururi. 

Figura 5.14 arată drumul care duce la Roşia Montană şi singurul panou publicitar 
care indică muzeul mineritului şi galeriile romane.   
 
Figura 5.14.  Panou publicitar pentru galeriile romane din Roşia Montană 

 
Muzeul mineritului este situat în Roşia Montană şi reprezintă singura amenajare 

turistică pe baza căreia se poate determina un trafic estimativ de turişti. Conform curatorului 
muzeului, acesta este vizitat de cca. 55 de turişti pe lună în perioada de vară28. Nu se 
percepe taxă de intrare, însă turiştii sunt invitaţi să lase o donaţie. Numărul estimat de turişti 
nu include grupurile de elevi sau educaţionale. Un site de Internet independent -  
http://www.geocities.com/liciniu/rosia_montana/engleza.htm - descrie muzeul.  

Iniţiativa turistică cu privire la organizarea de excursii/tururi în Roşia Montană şi 
împrejurimi se numeşte Drumul aurului. Nu există cifre care să arate cât de des este 
organizat acest tur sau dacă această iniţiativă este încă în vigoare. Tururile şi conceptul sunt 
însă lăudabile şi în totalitate compatibile cu Proiectul Roşia Montană şi cu dezvoltarea 
comunităţii, deşi accesul la Valea Corna nu va mai fi posibil odată cu începerea activităţii 
miniere. 

Există alte două evenimente importante în Roşia Montană, şi anume: Fânfest, un 
spectacol de muzică organizat în anul 2004 şi 2005 şi programat să devină un eveniment 
anual şi Ziua minerului, un obicei vechi care onorează  tradiţiile miniere ale comunităţii. 
Ambele evenimente sunt organizate în luna august. 

Tabelul următor sintetizează aceste evenimente: 

                                                
28 Estimare ca urmare a discuţiilor personale avute în decembrie 2005. 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Plan de dezvoltare durabilă a comunităţii  

Capitolul 5: Definiţia comunităţii 
 Pagina 66 din 167 

Tabelul 5-8.  Rezumat al festivalului Fânfest şi a Zilei Minerului la Roşia Montană 

Număr estimat de participanţi la festival 
din partea: Eveniment Organizatori 

Organizatori Poliţie RMGC 

Fânfest 2004 PATRIR Cluj Napoca, Asociaţia 
Alburnus Maior Roşia Montană 3000 2500 200 – 400 

Fânfest 2005 

Asociaţia Alburnus Maior Roşia 
Montană, Transilvania Verde, 
Floarea de Colţ, MindBomb, 
StrawberryNet Cluj Napoca, Rebel 
Music Bucureşti 

8000 5000 500 - 650 

Ziua Minerului 
2004 2500 - 3000 2 500 1200 – 1500 

Ziua Minerului 
2005 

Filiala Roşiamin, Sindicatul Liber al 
Minerilor Roşia Montană, Primăria 
Roşia Montană 3000 3200 1000 – 1200 

 
În ceea ce priveşte festivalul Fânfest, numărul estimat de participanţi variază de la 

sute, estimat de RMGC, până la 5000 de Poliţia Roşia Montană şi 8000 de organizatori. 
Fotografiile puse la dispoziţie pe website-ul Fânfest (www.fanfest.ro/en/galerie_foto/shtml) 
precum şi impactul redus resimţit de comercianţii din Roşia Montană (vezi capitolul 7) 
sugerează un număr de participanţi de ordinul sutelor mai degrabă decât al miilor.  

Fotografiile din figura 5.15 şi care se găsesc pe website-ul Fânfest 
www.fanfest.ro/en/galerie_foto/shtml nu dovedesc o participare numeroasă la acest festival.  
 
Figura 5.15.  Fânfest – fotografii de la festival 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numărul de persoane cazate pentru tot judeţul Alba, prezentat în diagrama de mai 

jos, sugerează că activitate turistică, care include o parte dintre aceste şederi, nu este 
intensă, ajungând în luna august la un număr ce depăşeşte cu puţin 5000. 

Variaţia mică a numărului de persoane cazate în tot cuprinsul anului, care atinge un 
minim în luna ianuarie şi un maxim de 5000 în luna august, sugerează faptul că şederile nu 
sunt legate de turism ci de deplasări în interes de serviciu/afaceri.  

În luna februarie 2006, s-a efectuat un studiu independent asupra activităţilor 
comerciale care ar putea beneficia din turism în Roşia Montană. Acestea au cuprins hoteluri 
şi pensiuni, care există numai în Câmpeni şi Abrud, magazine universale, muzee şi 
departamentul de poliţie. 
 

Mulţime + standuri la concert Tabără
Source: http://www.fanfest.ro/en/galerie_foto.shtml 

Fânfest: eveniment muzical ce atrage sute de oameni
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Figura 5.16.  Număr de cazări în judeţul Alba în anul 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

După evaluarea potenţialului turistic al zonei Roşia Montană, inclusiv Abrud şi 
Câmpeni, se pot face următoarele observaţii importante: 
• Majoritatea persoanelor care vizitează comunitatea vin în delegaţie (65%), vezi figura 

5.16;  
• Atracţiile turistice existente, precum Muzeul Avram Iancu din Câmpeni, Casa Memorială 

Avram Iancu, Muzeul Alburnus Maior din Roşia Montană, etc., nu beneficiază de vizita 
unui număr mare de persoane; 

• Numărul amenajărilor turistice, cum ar fi hoteluri şi pensiuni, este foarte redus; 
• Numărul de turişti pe parcursul unui an este de aproximativ 200 de persoane, excluzând 

evenimentele importante. 
• Turismul a contribuit cu un procent cuprins între 0% şi maximum 15% la venitul 

comercial total; 
• Luna cu cel mai mare număr de vizitatori în Roşia Montană este august, ceea ce 

confirmă ideea că cele mai mari atracţii sunt Fânfest şi Ziua Minerului. 
• În lunile iunie, iulie şi septembrie, numărul vizitatorilor este mai mare decât în restul 

anului, însă mult mai redus decât în luna august, vezi figura 5.17. 
 
Figura 5.17.  Structura vizitatorilor şi turiştilor din Roşia Montană, 2005 
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În ceea ce priveşte magazinele universale, veniturile cele mai mari se înregistrează în lunile 
de vară, deşi pentru unele magazine perioada de vârf este perioada sărbătorilor de iarnă. 
Din numărul total de consumatori, numărul de turişti este de aproximativ 25-30%. Aportul 
turismului la veniturile acestora este de aproximativ 10-15%. Aportul redus al turismului la 
venitul total indică un nivel mic redus de activitate turistică chiar şi luând în considerare cele 
două evenimente organizate în luna august (Fânfest şi Ziua Minerului). 

Datele cu privire la turismul din judeţul Alba care arată că numărul şederilor peste 
noapte nu variază mult pe parcursul anului se corelează cu datele din Roşia Montană care 
arată că categoria predominantă de vizitatori (65%) este constituită din persoane venite în 
delegaţie. De asemenea, datele din Roşia Montană au arătat clar o diferenţă considerabilă 
între luna august şi celelalte luni în ceea ce priveşte aportul turismului la venitul înregistrat 
de agenţii economici de profil. Dacă turismul ar fi jucat un rol important în ceea ce priveşte 
numărul de zile de cazare din judeţul Alba, ar fi de aşteptat ca în perioada iunie – 
septembrie, cu un maxim în august, acesta să fie mai mare decât în celelalte luni. Lipsa 
acestei variaţii sugerează faptul că turismul în întreg judeţul nu atinge un nivel semnificativ. 
 

5.8 Condiţii de trai în zonă 

5.8.1 Locuinţe 
 
Figura 5.18.  Tendinţe privind deţinerea de locuinţe proprietate personală în 
cadrul comunităţii 
 

Între anii 1997 şi 2004, numărul 
locuinţelor din Roşia Montană a 
scăzut pe ansamblu cu 0,83%. 
Deţinerea de locuinţe proprietate 
personală a crescut între anii 1997 
- 1999 în urma începerii de către 
RMGC a activităţilor de cercetare 
geologică.   S-a înregistrat o 
scădere a numărului de locuinţe în 
perioada 2003 - 2004 ca urmare a 
programului de achiziţii de 
proprietăţi al RMGC (vezi PASR). 

Însă, în Abrud, scăderea a 
fost şi mai mare, în jur de 5,58%. 
RMGC nu are un program de 
achiziţii în Abrud. Declinul se 
datorează migraţiei din zonă ca 
urmare a disponibilizărilor masive 
din sectorul minier, fenomen ce a 
afectat în mod special oraşul 
Abrud. 

În oraşul Câmpeni, numărul 
locuinţelor a înregistrat o creştere 
constantă în cadrul aceleaşi 
perioade de timp. Acest lucru este 
foarte probabil legat de faptul că 
piaţa locurilor de muncă în 
Câmpeni este mai stabilă, 
cuprinzând sectoare precum 
prelucrare, transporturi, 
învăţământ şi servicii publice, ceea 
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ce determină o mai mare stabilitate a populaţiei. 
 
5.8.2 Locuinţe – condiţii de trai 
 
Figura 5.19.  Condiţii de trai în locuinţele din 
cadrul comunităţii 
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5.9 Infrastructură 

Una dintre deficienţele principale ale zonei comunitare este faptul că la nivelul 
judeţului Alba şi chiar la nivel naţional, sistemul de infrastructură este în mare măsură 
necorespunzător în ceea priveşte condiţiile de dezvoltare şi pentru a acţiona ca un 
catalizator pentru investiţii în economia României. 
 
5.9.1 Apa 

Reţeaua de alimentare cu apă asigură o cantitate de apă insuficientă pentru 
gospodării şi pentru necesarul de apă potabilă, în special în timpul verilor secetoase când 
cererea creşte iar refacerea resursei scade. În majoritatea comunelor din zonă există sistem 
de alimentare cu apă, însă numai câteva din casele situate în centru sunt racordate la reţea. 
Reţeaua din Roşia Montană a fost construită de Centrala Minereurilor Deva în anul 1950, 
fiind foarte veche şi ineficientă. Şi oraşul Abrud suferă de lipsa apei potabile. Gospodăriile 
care nu sunt racordate la sistemul central de alimentare şi distribuţie a apei se 
aprovizionează cu apă din izvoarele aflate în apropiere şi din fântâni. 

Majoritatea gospodăriilor din Roşia Montană, Abrud şi din zona rurală a localităţii 
Câmpeni folosesc latrine construite în curte. Locuinţele care sunt dotate cu instalaţii sanitare 
şi toalete în interior, evacuează apele uzate într-o fosă septică sau într-un rezervor colector. 
Nu se ştie câte dintre aceste fose septice trec întâi apa printr-un mediu de epurare pentru o 
evacuare corespunzătoare a efluentului sau dacă acestea evacuează direct în Valea Roşiei 
sau într-un afluent al acesteia. 
 
5.9.2 Colectarea deşeurilor solide 

Nu există nici un sistem public de colectare a deşeurilor menajere sau provenite din 
activităţi casnice. În Roşia Montană există câteva pubele amplasate în afara clădirii primăriei 
şi a unora dintre blocurile de apartamente. Primăria a contractat firme private pentru 
colectarea deşeurilor menajere, însă acestea lucrează doar ocazional. Pubelele nu au nici 
dimensiunea adecvată şi nici nu sunt colectate suficient de frecvent pentru a evita 
revărsarea acestora. Deşeurile solide sunt de asemenea depozitate în oraşul Abrud şi în 
Valea Roşiei. 
 
5.9.3 Energie 

Principalele localităţi din comună sunt racordate la reţeaua naţională. Cu toate 
acestea, există multe case situate pe dealurile din jurul localităţii Roşia Montană care nu au 
sunt racordate la reţeaua de energie electrică.  

Nu există reţea de distribuţie a gazelor naturale în Roşia Montană şi nici în 
vecinătate. Doar în Zlatna există reţea de distribuţie a gazelor naturale. Lemnul este folosit 
pentru încălzire şi gătit în sistem individual în gospodării sau locuinţe.   

Conform studiilor cu privire la condiţiile de referinţă efectuate în numele RMGC în 
anul 200229, 99% din gospodării folosesc lemnul pentru încălzit şi 60% pentru gătit. Aceasta 
sugerează faptul că există posibilitatea utilizării biomasei ca sursă de energie.  
 
5.9.4 Drumuri şi transport 

Drumuri: Densitatea reţelelor de drumuri variază în funcţie de relief şi posibilităţile 
aferente ale terenului precum şi în funcţie de dispunerea aşezărilor umane.  Starea 
drumurilor locale sau a celor de acces în cadrul comunităţii variază considerabil de la 
drumuri de pământ inaccesibile autovehiculelor la drumuri acoperite cu piatră spartă care 
sunt accesibile numai autovehiculelor cu dublă tracţiune. Accesul la comunitate se face pe 
drumuri naţionale (DN), relativ înguste, care leagă comunitatea de municipii ca Cluj Napoca, 
Deva şi Alba Iulia. Aceste drumuri sunt înguste, în general în stare proastă şi bătute de 
vânturi. 

Cale ferată: Nu există reţea de cale ferată în zonă. Cea mai apropiată legătură la 
reţeaua naţională de căi ferate este la Alba Iulia sau Zlatna. 
                                                
29 Planning Alliance 2002 – vezi preambul 
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Transport: Nu există transport public direct la Roşia Montană. Legăturile de transport 
public – autobuze de calitate şi în stare proastă – asigură legătura cu principalele oraşe şi 
comune. Însă, frecvenţa este scăzută. 

Nu există transport public din comuna Roşia Montană la drumul naţional DN 
(aproximativ 6,4 km), la Câmpeni (16 km) sau la Abrud (12 km). 
 
5.9.5 Telecomunicaţii şi Internet 

Multe locuinţe din Roşia Montană sunt conectate la sistemul de telefonie fixă. Însă 
alte localităţi din comună nu sunt racordate la reţeaua naţională de telefonie. Firmele de 
telefonie mobilă, respectiv: Orange, Connex-Vodafone, Zapp includ acum comunitatea în 
aria lor de transmisie (2002, RMGC, Plan de acţiune pentru strămutare). 

Sistemul de Internet nu este bine dezvoltat (Studiul socio-economic al RMGC, 2002), 
deşi prin Programul de bună vecinătate iniţiat de RMGC în luna ianuarie 2006 (vezi 
subcapitolul 8.11: Iniţiative de dezvoltare comunitară existente) s-a deschis un Internet café 
care permite accesul gratuit la Internet pentru comunitate. 

5.10 Situaţia privind sănătatea 

5.10.1 Starea de sănătate în Roşia Montană 
Conform unui studiu socio-economic efectuat în anul 2002, 62 % dintre familiile din 

Roşia Montană chestionate, au avut unul sau mai mulţi membri care au solicitat îngrijire 
medicală pentru boli grave, în ultimul an. Cauzele îmbolnăvirilor includ riscurile profesionale 
(mai ales în minerit), o dietă bogată în grăsimi, stresul şi alcoolismul. De asemenea, utilajele 
miniere şi instalaţiile de procesare a minereului sunt într-o stare tehnică necorespunzătoare, 
punând în pericol siguranţa muncitorilor şi prezentând riscuri pentru mediul înconjurător. 
 
Figura 5.20.  Cardiopatii ischemice în România şi Roşia Montană
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pentru locuitorii din Bucium şi 
din Certege. 

Diagrama ilustrează 
diferenţa dintre incidenţele de 
cardiopatii ischemice în Roşia 
Montană comparativ cu alte 
zone. 

 
 
5.10.2 Riscurile de îmbolnăvire în Roşia Montană 

Tabelul următor sintetizează principalele concluzii cu privire la riscurile de 
îmbolnăvire şi costurile estimative ale unui control medical. (Boala acută este de scurtă  
durată, progresează rapid şi necesită îngrijire de urgenţă. Acut reprezintă o modalitate de a 
măsura o boală prin prisma timpului şi se situează în contrast faţă de cronic care indică o 
durată nedefinită sau nici o schimbare esenţială. Perioada de timp menţionată este 
caracteristică pentru fiecare boală). 
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Tabelul 5-9. Riscurile de îmbolnăvire în Roşia Montană 

Categorie de 
boală 

Boli acute Boli cronice 
Cost estimativ al 
analizelor pe 
persoană 

Boli endocrine   
Neoplasm malign. 
Tiroida şi alte glande 
endocrine: 865,6 RON  

Boli respiratorii 

Risc semnificativ mai 
mare în Roşia 
Montană comparativ 
cu alte localităţi, cu 
două excepţii: 
1) Bucium şi Certege 
prezintă un risc mai 
mare, şi  
2) în unele localităţi 
cu număr mic de 
locuitori 

Probabilitatea este mai mare în 
rândul populaţiei din Roşia 
Montană, cu excepţia localităţilor 
Certege şi Bucium  

Boli pulmonare 
datorate unor factori 
externi: 280,3 RON; 
Astm bronşic: 317,6 
RON 
Bronşiectazie: 347,6 
RON 
Neoplasm malign; 
Organe respiratorii si 
intratoracice: 
Neoplasm malign; 
Buze, cavitate bucală 
şi faringe 904,6 

Boli 
cardiovasculare Nu există date 

Numărul bolilor cronice 
cardiovasculare este semnificativ 
mai mare la locuitorii din Roşia 
Montană decât din celelalte 
localităţi investigate, în timp ce la 
Certege (pentru toate categoriile) 
şi Bucium (o categorie) situaţia 
este inversă.  

 

Boli ale 
aparatului 
digestiv 

Risc semnificativ mai 
mare în Roşia 
Montană comparativ 
cu toate celelalte 
localităţi studiate 

În cazul bolilor cronice digestive 
nu există o tendinţă specifică a 
distribuţiei spaţiale 

Boală hepatică de 
cauză infecţioasă: 
Fibroză şi ciroză 
hepatică: Neoplasm 
malign; Organe 
digestive: 641,6 RON 

Boli ale sângelui Nu există date 

Bolile cronice de sânge sau ale 
organelor hematoformatoare au 
înregistrat riscuri mari sau mici în 
Roşia Montană, Fără o tendinţă 
specifică de distribuţie spaţială 

Anemie feriprivă: 
Neoplasme maligne, 
declarate sau 
presupuse a fi 
incipiente,    limfoide, 
hematopoietice sau 
de ţesut aferent: 
2287,1 RON 

Boli 
dermatologice 

Riscul de a dezvolta 
boli dermatologice 
acute este mai mare 
pentru populaţia din 
Roşia Montană 

Bolile dermatologice acute in 
cazul prezentei lor înregistrează 
riscuri semnificativ crescute în 
localitatea Rosia Montana faţă 
de localitatea Abrud 

Dermatite şi eczeme: 
137,5 RON Neoplasm 
malign; Organe 
digestive: 309,6 RON 

Diabet Nu există date 

S-a constatat faptul că diabetul 
este o afecţiune mult mai 
comună în Roşia Montană decât 
în Abrud şi Câmpeni. În cazul 
bolilor cronice digestive nu există 
o tendinţă specifică a distribuţiei 
spaţiale (situaţie similară cu 
afecţiunile digestive cronice) 

 

Boli musculo-
scheletale Nu există date 

Bolile cronice musculo-scheletale 
şi ale ţesutului conjunctiv 
prezintă riscuri mai mari la Roşia 
Montană decât în localităţile 
investigate, în timp ce la Certege 
şi Bucium riscurile sunt mai mari 

Artrită - 252 RON 
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Categorie de 
boală Boli acute Boli cronice 

Cost estimativ al 
analizelor pe 
persoană 

decât la Roşia Montană. 

Boli ale 
sistemului 
nervos 

Nu există date 

Riscurile de a dezvolta boli 
cronice ale sistemului nervos 
sunt mai mari sau mai mici la 
Roşia Montană comparativ cu 
restul localităţilor investigate 

Polineuropatii şi alte 
tulburări ale sistemului 
nervos periferic: 393,9 
RON 

Boli oculare 

Riscul de a dezvolta 
boli oculare este mai 
mare în Roşia 
Montană, cu o 
singură excepţie 
înregistrată în cazul 
locuitorilor din 
Certege 

Nu există date 
Afecţiuni ale nervului 
optic şi căilor 
nervoase 395 RON  

Boli genito-
urinare 

Riscul de a dezvolta 
boli ale sistemului 
genito-urinar este mai 
mare pentru locuitorii 
din Roşia Montană, 
cu excepţia localităţii 
Bucium 

bolile cronice ale aparatului 
genito-urinar au indicat riscuri 
mai mari pentru populaţia din 
Roşia Montană comparativ cu 
grupurile de populaţie din 
localităţile investigate 

Urolitiază: 410,4 
Neoplasm malign; 
Tract urinar: 583,1 
RON 

Sursă: Evaluarea stării de sănătate, 2006 
 

La costul analizelor medicale se va adăuga costul medicamentelor şi eventual cel de 
spitalizare. Veniturile populaţiei din cadrul comunităţii sunt foarte mici în timp ce cheltuielile 
de trai sunt mari, astfel încât categoriile cu venituri mici nu dispun de resurse financiare 
pentru a acoperi costul unei eventuale îngrijiri medicale. Situaţia este mult mai gravă pentru 
populaţia care nu are asigurare medicală, cum ar fi populaţia inactivă (vezi Tabelul 5.5. 
pentru definiţie). Disponibilizările din sectorul minier au redus sau chiar eliminat sistemul de 
protecţie socială în cazul multor persoane, ceea ce ridică probleme din punct de vedere al 
asigurării medicale. Predicţiile asupra stării de sănătate asociate îmbunătăţirii condiţiilor de 
mediu (sursă CSM, HRA) atât urmare a procesului de strămutare cât şi a mijloacelor de 
mitigare în zona istorică arată o scădere a frecvenţei în cazul majorităţii bolilor investigate. 
Acest aspect alături de prelevanţele crescute în momentul de faţă a bolilor investigate 
precum şi costurile asociate acestora conduce la o imbunătăţire a stării de sănătate în zonă. 

5.11 Mediul înconjurător 

Comunitatea suferă de un grad de poluare considerabil, mediul fiind afectat de 
carierele miniere existente, de iazuri de decantare, halde de steril şi utilaje abandonate. 
Există totodată şi o poluare considerabilă a cursurilor de apă din zonă, cum ar fi cazul văilor 
Roşia şi Abrudel care se varsă în râul Arieş. 

Zona prezintă per ansamblu o valoare redusă de conservare, cursurile de ape sunt 
degradate de secole de activităţi miniere, stratul de vegetaţie naturală este puternic 
fragmentat, există o preponderenţă a tipurilor de vegetaţie semi-naturală şi de cultură 
precum şi un impact antropic continuu pe tot amplasamentul Proiectului30. Solurile din zona 
lucrărilor miniere vechi nu pot asigura o utilizare productivă şi nu sunt considerate ca fiind o 
resursă de sol importantă. 

Deteriorarea zonei se încadrează în două categorii largi, respectiv deteriorare prin 
modificări structurale de peisaj şi deteriorare prin modificări la nivel de ecosistem. Aceste 
schimbări au fost atribuite: activităţilor miniere curente şi trecute şi poluării aferente 
(incluzând scurgerile de ape acide); transformării sistemelor forestiere naturale în pajişti; 

                                                
30 Cititorul este trimis la Planul H de management de mediu şi social din cadrul EIM: Planul de management a biodiversităţii, unde există o 
prezentare completă a condiţiilor de referinţă privitor la biodiversitate, probleme şi strategii de management.  
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aşezărilor umane şi pădurilor plantate; dezvoltării unor sisteme semi-naturale (lacuri 
artificiale) şi exploatării resurselor regenerabile. 

Peisajul este tipic pentru peisajul montan al regiunii munţilor Metaliferi31. Culmi 
prelungi, înalte, separă văi adânci, cu versanţi abrupţi, cu vârfuri mai înalte care se ridică 
deasupra crestelor la capătul superior al văii. Culmile crestelor sunt de obicei rotunjite cu 
câteva stânci risipite ici şi colo,  iar versanţii sunt de obicei abrupţi dar cu pante netede. Văile 
au versanţi abrupţi (20º la 35º), în formă de V, cu fundul îngust, prin care curg pâraie 
pietroase de munte.  

Din punct de vedere hidrologic, în zonă predomină văi caracterizate printr-o şiroire32 
rapidă a apelor de suprafaţă. Nivelul apelor freatice este puţin adâncă, acestea contribuind 
la debitul izvoarelor şi la debitele salubre ale apelor de suprafaţă. Sursele de apă potabilă 
sunt fie izvoarele, fie fântânile de adâncime mică, săpate manual. Nu există în zona 
Proiectului puţuri de apă mai adânci care să asigure un volum de apă suficient pentru a 
acoperi necesarul menajer sau industrial. Ca urmare, capacitatea acquifer-ului este minimă. 

Calitatea apei din zonă a fost afectată în mod negativ şi semnificativ de activităţile 
miniere anterioare inclusiv cele desfăşurate de actuala exploatare minieră Minvest 
Roşiamin. Efectele negative asupra mediului rezultă din acumulările de rocă sterilă şi din 
scurgerile din galeriile miniere şi din carierele de minereu.  

5.12 Percepţia şi aşteptările localnicilor 

În vederea evaluării percepţiei şi aşteptărilor localnicilor, în luna noiembrie 2002 o 
organizaţie independentă (ICCV33) a organizat discuţii în cadrul grupurilor de interes în 
Roşia Montană, Gura Roşie, Abrud şi Câmpeni34. În anul 2004 a fost efectuat un alt studiu 
de evaluare privitor la percepţia şi cultura factorilor interesaţi din Roşia Montană şi Abrud de 
către TNS/CSOP. 
 
Având în vedere rezultatele celor două studii, populaţia poate fi împărţită în două categorii: 
1. Persoane care sunt de acord cu Proiectul minier Roşia Montană 
2. Persoane care sunt împotriva Proiectului minier Roşia Montană 
 
În tabelul următor se face o grupare în funcţie de caracteristicile acestor două categorii şi de 
motivele lor principale. 
 
Tabelul 5-10. Percepţia locuitorilor din Roşia Montană privind Proiectul 

Percepţie pozitivă Percepţie negativă 
Categorie 
de Motive principale Categorie de Motive principale 

Tineri, 
Oameni de 
afaceri, 
Persoane 
calificate, 
Rromi  

Oportunităţi bune: 
- Noi locuri de muncă; 
- Salarii mai mari; 
- Creşterea nivelului de trai; 
- Dezvoltare locală şi 

regională; 
- Dezvoltare economică 

generală 
Creşterea veniturilor la nivel 
local şi creşterea vânzărilor ca 
urmare a locurilor de muncă 
mai bine plătite 

Persoane în vârstă,  
Persoane 
necalificate, 
Femei 
 

Îngrijorare privitor la 
problemele de mediu; 
Îngrijorare deoarece cred că 
nu vor primi un loc de muncă; 
Pierderi în ceea ce priveşte 
patrimoniul istoric şi peisajul 
natural;  
Ataşament faţă de propria 
casă; 
Statul ar trebuie să păstreze 
monopolul asupra resurselor 
de la Roşia Montană  

                                                
31 Cititorul este trimis la Capitolul 4.7 din cadrul EIM: Peisaj, pentru o prezentare amplă privitor la peisajul din zonă 
32 Cititorul este trimis la Capitolul 4.1 din cadrul EIM: Apa; Raport nr. 3 asupra condiţiilor de referinţă din EIM Apa (elaborat de MWH Inc, 
Mining Group, 1801, California Street, Suite 2900, Denver, USA, 2005);  şi Planul C de management de mediu şi social: Planul de 
gospodărire a apei şi control al eroziunii, pentru o prezentare completă privind resursele de apă  
33 Institutul de Cercetare a calităţii Vieţii, Bucureşti 
34 Pag.50Page: 74 
Bibliografie:2002, Roşia Montană Gold Corporation, Aurifer şi rece:Caracteristici ale comunităţilor din zona afectată, 2004. Pentru RMGC 
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Analiza SWOT 

În tabelul următor se prezintă o analiză SWOT35 referitoare la problemele comunităţii 
dar care nu ia în considerare proiectul Roşia Montană care se bazează pe datele de mai 
sus. 
 
Tabelul 5-11. Analiza SWOT asupra dezvoltării socio-economice a  localităţii Roşia 

Montană  
Puncte forte Puncte slabe 

Tradiţie minieră bine stabilită, veche de 2000 de ani; 
Forţă de muncă calificată şi specializată în activităţile 
miniere;  
Speranţele tinerilor cu privire la: locuri de muncă în 
zonă şi salarii mai bine plătite; 
Speranţele populaţiei active pentru perspective de 
dezvoltare economică; 
ONG-uri active înseamnă posibilitatea ca 
organizaţiile civice să fie implicate în PDDC, 
indiferent dacă sunt pro sau contra Proiectului; 
Activităţile stimulate şi incluse de Proiectul Roşia 
Montană se conformează standardelor de mediu 
naţionale şi internaţionale în întreg cuprinsul 
comunităţii; 
Zăcăminte de minereu neexploatate în zonă; 
Alte resurse naturale neferoase care pot fi 
valorificate şi/sau exploatate; 
Transparenţa PDDC. 

Populaţie îmbătrânită, constituită predominant din 
femei (cu vârsta peste 60 de ani);  
Migraţia tinerilor spre centrele urbane; 
Probleme structurale legate de şomaj şi pregătire pe 
viaţă limitată;  
Mai mult de 50% din populaţie trăieşte din pensie şi 
ajutor social, ceea ce duce la pauperizare şi limitare 
economică; 
Starea proastă a sănătăţii în comunitate şi nivel slab 
de asistenţă medicală   
Declinul sistemului de învăţământ, şcoli fără condiţii 
adecvate de încălzire, fără instalaţii sanitare, cu 
dotări vechi; 
Sistem informaţional şi cultural deficitar; 
Servicii sociale slab dezvoltate;  
Infrastructură comercială insuficientă, dependenţa de 
industria minieră, agricultură practicată la nivel de 
subzistenţă;  
Infrastructură şi utilităţi necorespunzătoare; 
Lipsa terenurilor de joacă şi a infrastructurii pentru 
copii. 

Oportunităţi Ameninţări 
Creşterea numărului de locuri de muncă şi a 
veniturilor în comunitate; 
Comunitatea poate deveni mai cunoscută, în special 
pentru investitori, ceea ce duce la creşterea 
oportunităţilor pentru micii întreprinzători;  
Sprijinirea dezvoltării agriculturii practicată la scară 
mică şi a fermelor zootehnice prin practici ce 
utilizează substanţe organice;   
Formare profesională şi educaţia pentru adulţi;  
Dezvoltarea turismului şi comerţului;  
Creşterea fondurilor colectate la bugetul autorităţilor 
locale din impozite; 
Oferă posibilităţi de obţinere de credite avantajoase 
pentru localnici.  
Îmbunătăţire a sistemului de învăţământ şi de 
sănătate;  
Dezvoltarea serviciilor sociale comunitare în special 
pentru persoanele vulnerabile: văduve, persoane cu 
dizabilităţi, vârstnici, familii cu un singur părinte, 
familii cu mai mulţi copii, etc. 
Terenuri de joacă pentru copii şi spaţii verzi; 
Modernizarea infrastructurii; 
Un mediu mai curat. 

Expunere la culturi noi (specifice altor zone ale 
României precum şi ţărilor din care provin expatriaţii) 
Opoziţie la schimbare; 
Risc potenţial de distribuţie neechitabilă a avantajelor 
aduse de Proiect în cadrul comunităţii; 
Riscul ca impozitele şi taxele plătite la bugetul 
autorităţilor locale să nu fie în principal folosite pentru 
dezvoltare locală.   
Riscuri de natură socială aferente eventualei 
închideri a minei; 
Riscuri de natură economică aferente eventualei 
închideri a minei. 
 

 
 

                                                
35 Analiza SWOT reprezintă un instrument strategic de planificare utilizat pentru evaluarea punctelor forte, punctelor slabe, oportunităţilor 
şi ameninţărilor aferente unui proiect sau unui obiectiv de afaceri sau în orice altă situaţie care impune o decizie (Sursă: 
http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_Analysis) 
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6 Dezvoltare la nivel guvernamental pentru Roşia Montană 
 

Există două mecanisme guvernamentale principale de investiţie şi dezvoltare 
aferente regiunii: 
1. Autoritate locală şi regională; 
2. Agenţia de Dezvoltare Regională. 
Acestea sunt prezentate pe scurt mai jos 
 
1  Autoritate locală şi regională 

Responsabilităţile principale la nivel de Consiliu Local cuprind dezvoltarea şi 
întreţinerea utilităţilor şi a infrastructurii de transport precum şi problemele legate de folosinţa 
terenurilor Instituţiile autorităţilor regionale cuprind Prefectura judeţului, care este 
responsabilă cu dezvoltarea regională şi cu drumurile judeţene. 
 
2  Agenţia de Dezvoltare Regională. 

Fiecare dintre cele şapte regiuni ale României are atribuită o Agenţie de Dezvoltare 
Regională (ADR), care funcţionează ca o entitate de planificare şi coordonare. Agenţia de 
Dezvoltare Centru are sediul în Alba Iulia, funcţionează oficial ca o organizaţie 
neguvernamentală şi implementează fondurile şi alte resurse financiare ale Uniunii 
Europene (programe PHARE), în principal în domeniul grant-urilor şi împrumuturilor pentru 
IMM-uri. Agenţia a întocmit o strategie de planificare a dezvoltării regionale pentru 2002-
2004 pentru Regiunea Centru, care asigură o bază de date economice detaliată cu privire la 
situaţia economică a regiunii şi propune şase priorităţi ample, cu realizare pe termen scurt, 
după cum urmează: 
1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
2. Dezvoltarea sectorului productiv, îmbunătăţirea competitivităţii activităţilor comerciale 

şi promovarea sectorului privat 
3. Îmbunătăţirea situaţiei locurilor de muncă şi resurselor umane şi dezvoltarea serviciilor 

sociale. 
4. Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului 
5. Dezvoltarea zonelor rurale 
6. Sprijin pentru cercetare, inovaţie tehnologică şi informatică, crearea unei societăţi 

informaţionale  
 
Figura 5.1 arată Regiunea Centru, iar figura 6.1 arată legătura dintre alte zone defavorizate 
cum ar fi Zlatna şi Baia de Arieş în raport cu România.  

6.1 Zonă defavorizată 

Conform încadrării în categorii recomandate de unele surse specializate36, Roşia 
Montană poate fi încadrată în categoria de zonă rurală izolată, cu o densitate redusă a 
populaţiei, o structură demografică nefavorabilă, locuită de o populaţie cu venituri mici care 
provin în general din activităţi agricole.  Fiind situată departe de oraşe mari, mediul natural 
specific al localităţii Roşia Montană este cu siguranţă foarte pitoresc însă totodată şi 
nefavorabil dezvoltării economice. 

Guvernul român a declarat zona minieră a munţilor Apuseni din judeţul Alba, zonă 
defavorizată37. Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 24/30.09.1998 referitoare la regimul 
zonelor defavorizate, o astfel de zonă este definită ca o regiune geografică cu un teritoriu 
strict delimitat care îndeplineşte cel puţin una din condiţiile stipulate în prima coloană din 
tabelul 6-1: 

                                                
36 Vincze Maria, Dezvoltare regională şi rurală. Idei şi practici, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2000, p. 11; conform sursei 
există alte două tipuri pentru această categorie:    a) zone rurale integrate din punct de vedere economic, care sunt situate în apropiere de 
oraşe mari şi au "şanse" mari să devină ”extinderi” ale acestor oraşe; b) zone rurale intermediare, care au şanse mari să supravieţuiască 
pe baza agriculturii şi a industriei alimentare (idem citat, p. 10). 
37 Hotărârea de guvern nr.  813/7.10.1999 (publicată în Monitorul Oficial 497/14.10.1999), art. 1 şi 2. Vezi de asemenea 
http://www.rmgc.ro, cu referire la http://www.povesteaadevarata.ro/index.php; vezi efecte pozitive - economie     
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Tabelul 6-1. Criteriile pentru declararea unei zone defavorizate economic 

Condiţii stipulate în Ordonanţa de urgenţă 
24/30.09.1998 

Situaţia existentă în 
zona Roşia Montană 

Are structuri productive monoindustriale care 
mobilizează peste 50% din populaţia activă 

Este o zonă monoindustrială dependentă de 
activităţile miniere 

Este o zonă minieră în care 25% dintre angajaţi 
au fost disponibilizaţi conform ordonanţei de 
guvern în acest sens 

Este o zonă minieră în foştii angajaţi ai minei au 
fost disponibilizaţi 

A trecut printr-un proces de disponibilizare 
colectivă ca urmare a lichidării, restructurării şi 
privatizării mai multor societăţi comerciale, ceea 
ce a afectat mai mult de 25% dintre angajaţii 
domiciliaţi în zonă 

Au avut loc disponibilizări semnificative în cadrul 
Minvest Deva şi Cuprumin  

Rata şomajului depăşeşte cu 30% rata medie la 
nivel naţional 

Este o zonă cu o rată ridicată a şomajului38, care 
depăşeşte rata medie la nivel naţional39; rata 
şomajului va fi accelerată prin închiderea până în 
anul 2007 a exploatării miniere Roşiamin 
(Sucursala Minvest). 
 

Este o zonă izolată, cu mijloace de comunicaţie 
sub-dezvoltate şi cu o infrastructură slab 
dezvoltată 

Este o zonă izolată din punct de vedere geografic 
care comunică cu relativă dificultate cu oraşele 
din regiune; infrastructura este extrem de slab 
dezvoltată 

 
În Regiunea Centru din România există cinci zone defavorizate.   Zona defavorizată 

din cadrul regiunii miniere a munţilor Apuseni din judeţul Alba cuprinde o parte din zona 
acoperită de PDDC:  Abrud şi Roşia Montană, împreună cu alte oraşe sau comune, cum ar fi 
Zlatna şi Aiud.  Oraşul Câmpeni nu intră în categoria zonelor defavorizate. 

 
Investitorii care investesc în zonele defavorizate beneficiază de anumite facilităţi 

fiscale, cum ar fi scutirea de taxele vamale pentru materiile prime din import şi de un impozit  
pe profit mai mic.   

                                                
38 În judeţul Alba, în anul 2006 numărul de oameni angajaţi în industria minieră (inclusiv exploatările de sare) este de 1500; mai puţin de 
500 dintre aceştia lucrează la Roşiamin. Din anul 1997, aproximativ 5000 de angajaţi din sectorul minier au fost disponibilizaţi. 
39 În România, rata şomajului a înregistrat o mică creştere între anii 1997 şi 2003: 6,0% - 1997; 6,3% - 1998; 6,8% - 1999; 7,1% - 2000; 
6,6% - 2001; 8,4% - -2002; 7,0% - 2003 (conform Raportului Statistic Anual al României din 2004). Conform datelor publicate de Comisia 
Europeană (în raportul din data de 17.11.200, at.hotnews.ro, accesat la 21.01.2006), în anul 2004 rata şomajului a fost de 7,1%, iar în 
anul 2005 de 6,5%.   



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Plan de dezvoltare durabilă a comunităţii  

Capitolul 6: Dezvoltare la nivel guvernamental pentru Roşia Montană 
Pagina 78 din 167 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Plan de dezvoltare durabilă a comunităţii  

Capitolul 6: Dezvoltare la nivel guvernamental pentru Roşia Montană 
Pagina 79 din 167 

Figura 6.1.  Regiunea Centru din România 
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6.2   Program de reconstrucţie în zonele miniere defavorizate 

În vederea sprijinirii activităţilor din zonele miniere defavorizate, a fost înfiinţată o 
iniţiativă specifică.  Finanţarea acestei iniţiative a fost asigurată din fonduri de la Banca 
Mondială şi Uniunea Europeană.  A fost înfiinţată ANDIPRZM (Agenţia Naţională pentru 
Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie în Zonele Miniere) în scopul 
coordonării acestor activităţi.  Finanţarea a asigurată în două cadrul a două programe de 
creditare în vederea sprijinirii efortului României de restructurare a sectorului minier.  
• Proiectul de închidere a minelor şi atenuare socială (1999 – 44,5 milioane dolari SUA) 
• Proiectul de refacere ecologică, economică şi socială a zonelor miniere afectate 

(ianuarie 2005 – 120 milioane dolari SUA). 
Unele dintre fondurile de la Banca Mondială / UE sunt administrate de ONG-uri, cum 

ar fi spre exemplu: 
• Dezvoltarea economică a comunităţii, o organizaţie neguvernamentală română de micro-

finanţare, cu sediul în Bucureşti şi o filială în judeţul Alba înfiinţată în scopul administrării 
fondurilor de la Banca Mondială destinate restructurării zonelor miniere;  

• PAEM, o altă organizaţie neguvernamentală cu sediul în Alba Iulia, care primeşte fonduri 
de la Uniunea Europeană, precum şi din alte părţi, şi este implicată în lucrări de 
dezvoltare, inclusiv asistenţă pentru alte ONG-uri şi alţi întreprinzători.  

O parte a programului cuprinde măsuri de acordare de facilităţi financiare 
întreprinzătorilor locali din anumite localităţi în scopul angajării şi formării profesionale a 
persoanelor provenite din sistemul minier şi din activităţile conexe.  Aceasta este cunoscută 
sub denumirea de Schema facilităţilor de formare profesională şi angajare.   

 Strategia guvernului român sponsorizată de Banca Mondială40 cuprinde acţiuni pe 
termen scurt, mediu şi lung şi se bazează pe următorii factori:     
• Necesitatea restructurării capacităţilor de producţie, economice şi financiare ale 

companiilor miniere de stat;  
• Eliminarea pierderii financiare şi retragerea subvenţiilor; 
• Potenţial de creare rapidă de noi locuri de muncă; 
• Posibilităţi de a atrage fonduri pentru finanţarea diverselor acţiuni; 
• Capacitatea existentă pe plan local pentru implementare eficientă; 
• Viteza de implementare. 
Principalul obiectiv al proiectului Băncii Mondiale este: 

• Reducerea implicării directe a guvernului şi căutarea de investiţii din sectorul privat;  

• Restructurarea capacităţilor de producţie şi îmbunătăţirea performanţelor tehnologice, 
încetarea activităţii şi închiderea minelor care nu sunt viabile; 

• Retragerea treptată a subvenţiilor până la eliminarea acestora în anul 2007 pentru 
exploatările de minereu şi de lignit; 

• Asigurarea de subvenţii pentru minele de antracit, respectând Directiva Consiliului 
Europei nr. 1407/23.07.2002; 

• Retragerea subvenţiilor pentru protecţia socială a personalului angajat în industria 
minieră până în anul 2007. Din data de 1 februarie 2006 va fi disponibilă suma de 60 
milioane dolari SUA pentru programe socio-economice.  

• Privatizarea minelor viabile şi a celor care prezintă potenţial de a deveni viabile în scopul 
asigurării surselor financiare necesare pentru dezvoltare şi modernizare;   

• Dezvoltarea parteneriatului sector de stat – sector privat; 

• Promovarea unui management orientat spre economia de piaţă şi eficienţă. 

• Atenuarea problemelor sociale cauzate de închiderea minelor care nu sunt viabile şi 
revitalizarea economiei din regiunile miniere afectate, prin:  

                                                
40 Banca Mondială (2004). Document de evaluare a Proiectului având în vedere o propunere de credit în valoare de 120 millioane USD 
pentru un proiect cuprinzând o închidere de mină şi revigorare ecologică şi socio-economică în România.  Mining Policy and Reform 
Division, Oil, Gas, Mining and Chemicals Department, South Central Europe Country Unit, Europe and Central Asia Regional Office. 
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1. Promovarea unui dialog individual şi colectiv pentru informarea angajaţilor cu privire 
la situaţia prezentă şi viitoare a minei; 

2. Consultare cu personalul afectat asupra celor mai adecvate forme de protecţie 
socială care trebuie adoptate; 

3. Promovarea unor forme de instruire a personalului pentru a le mări şansele pe piaţa 
locurilor de muncă;  

4. Implementarea unor programe de lucrări comunitare, cu scopul de angaja temporar 
persoanele disponibilizate.  

5. Protecţia socială a persoanelor disponibilizate care au şanse minime de a-şi găsi un 
nou loc de muncă; 

6. Reutilizarea spaţiilor şi bunurilor devenite disponibile ca urmare a închiderii minelor.  
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7 Investiţiile în Roşia Montană 
 

De când s-a început exploatarea la Roşiamin şi la exploatarea de cupru de la Roşia 
Poieni în anii 196041 şi respectiv 1985, nu s-a realizat nici o investiţie semnificativă în Roşia 
Montană în afară de cea a firmei RMGC. Informaţiile rezultate din studiile de evaluare de 
detaliu, conform celor menţionate în capitolul 5, au fost analizate pentru a înţelege de ce nu 
sunt atrase investiţiile de Roşia Montană şi prin urmare cum s-ar putea stimula investiţiile.  
Concluzia generală este că o serie de aspecte referitoare la situaţia localităţii Roşia Montană 
sugerează faptul că va fi dificil să se atragă investiţii care nu implică activităţi miniere.  

Acestea cuprind: 
Factori demografici: Mai ales vârsta populaţiei şi faptul că numărul locuitorilor este în 

scădere.  Starea de sănătate a populaţiei este mai proastă decât nivelul mediu în România. 
Majoritatea bărbaţilor aflaţi la vârstă de lucru sunt angajaţi în activităţi cu profil minier, fie 
direct (la mină) fie indirect (prestând servicii pentru mină şi personalul acesteia) 

Factori financiari. Un procent considerabil al populaţiei se află la nivel de sărăcie.  
Mulţi depind de agricultura practicată la nivel de subzistenţă pentru a-şi suplimenta 
mijloacele de trai.  

Calificare profesională. În zonă predomină o calificare profesională specifică 
mineritului, aproximativ 45% din populaţie fiind angajată în sectorul minier.  Există probabil o 
lipsă de abilitate în ceea ce priveşte dezvoltarea şi administrarea eficientă a unei afaceri şi în 
special pentru a profita de integrarea europeană sau de alte oportunităţi ale pieţei.   

Izolare. Zona este relativ izolată şi la distanţă considerabilă de potenţialele pieţe de 
desfacere.  De asemenea, Roşia Montană este la capătul unui drum înfundat şi prin urmare 
nu există trafic prin localitate şi nici vizitatori întâmplători.  Topografia şi geomorfologia, mai 
ales dealurile şi văile abrupte şi lipsa terenului plat  împiedică dezvoltarea.   

Infrastructura de transport. Calitatea drumurilor este în general inferioară, ceea ce 
complică situaţia caracterului izolat al zonei.  Staţiile de cale ferată sunt la distanţă de 80 
minute cu maşina, în Alba Iulia şi respectiv 90 de minute în Deva.  Drumurile până la staţiile 
CFR sunt în stare proastă.  Cel mai apropiat aeroport se află în oraşul Cluj Napoca, la 
aproximativ două ore cu maşina de Roşia Montană. 

Alte tipuri de infrastructură. Alimentarea cu apă, epurarea apelor uzate, gestionarea 
deşeurilor, incluzând deşeurile menajere şi cele periculoase, precum şi alimentarea cu 
energie electrică sunt sub standardele optime.  Cu siguranţă în comparaţie cu alte regiuni 
din România şi în special în comparaţie cu nivelul din ţările Uniunii Europene. 

Mediul înconjurător. Există probleme de mediu grave.  Care se referă la: Poluarea 
apelor: Pârâul Roşia are un nivel al pH-ului de 2,5 şi este grav poluat cu metale grele ca 
urmare a activităţilor miniere desfăşurate atât în trecut cât şi în prezent; toate lacurile din 
zonă sunt artificiale, fiind realizate în scopuri miniere, şi sunt poluate cu metale grele inclusiv 
mercur; fântânile şi puţurile de apă sunt de asemenea poluate cu metale grele inclusiv 
cadmiu şi seleniu, după cum se prezintă în Anexa 442. Există numeroase iazuri de steril şi 
halde de rocă sterilă vechi precum şi alte echipamente şi deşeuri  miniere care trebuie 
evacuate, remediate şi reabilitate pentru a readuce zona la o stare naturală sau utilizabilă în 
alt scop decât cel minier.   

Costuri de refacere şi atenuare. Costul pentru remedierea actualelor probleme de 
mediu nu a fost încă evaluat în totalitate. Costul estimat pentru ecologizare în vederea 
închiderii exploatării miniere Roşiamin depăşesc 23,2 milioane EURO43, fără a include 
lucrările de întreţinere post-închidere. Realizarea unor sisteme adecvate de alimentare cu 
apă, de epurare a apei uzate, de gestionare a deşeurilor, precum şi o infrastructură 
corespunzătoarea pentru furnizarea energiei şi transport nu a fost încă stabilită în mod 
oficial.  Valoarea acestor lucrări poate depăşi multe zeci de milioane, dacă nu chiar sute de 
milioane de Euro.  

                                                
41 Când a fost deschisă cariera Cetate. Exploatarea în subteran a fost sistată la scurtă vreme. 
42 Detalii complete cu privire la nivelul concentraţiilor şi cu cât depăşesc acestea normele şi standardele româneşti şi UE sunt prezentate 
în documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului.   
43 Dr Kunze. C (2006). Description of the “Zero” (no project) alternative for Roşia Montană. Wisutec, Chemnitz, Germany. Available 
through Wisutec and/or RMGC. 
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Alte centre. Alte centre, cum ar fi Timişoara, Arad, Oradea, Satu Mare, Deva, Cluj 
Napoca, Baia Mare, Constanţa, etc. sunt situate în apropiere de pieţe de desfacere 
internaţionale şi sunt mult mai dezvoltate din punct de vedere al infrastructurii, diversităţii 
forţei de muncă şi a capacităţilor profesionale, astfel putând fi percepute ca zone de 
investiţie cu risc mai redus.    Acestea atrag şi vor continua să atragă investiţii, în defavoarea 
unor regiuni precum Roşia Montană. La fel ca şi Câmpeni, un oraş din cadrul regiunii care 
înregistrează o dezvoltare pozitivă.   

Responsabilitate. Având în vedere politica de integrare în UE şi astfel necesitatea 
respectării standardelor UE cu privire la responsabilitatea privitor la protecţia mediului, 
potenţialii investitori pot fi intimidaţi de riscul unor costuri considerabile de refacere ecologică 
în cazul achiziţionării de terenuri poluate.   

Percepţie. În general, percepţia investitorilor în ceea ce priveşte zonele 
monoindustriale precum Roşia Montană nu este bună.   Calificarea specifică a forţei de 
muncă, starea localităţilor şi a împrejurimilor acestora, inclusiv din punct de vedere social şi 
ecologic, şi în general slaba situaţie economică creează o impresie negativă.  Se 
înregistrează o tendinţă de părăsire a acestor zone de către populaţie.  

Figura 7.1 arată poziţia localităţii Roşia Montană în raport cu principalele lucrări 
propuse privind căile de comunicaţie, cum ar fi autostrada ce face legătura cu municipiul Cluj 
Napoca, cu finanţare SUA  şi cea care trece prin Deva, cu fonduri de la UE. Această figură 
arată şi alte oraşe şi municipii din apropierea căilor de comunicaţie şi/sau graniţele 
internaţionale unde este mai probabil că se vor face investiţii, în cazul în care investitorii 
doresc să exploateze piaţa internaţională.  

Acestea reprezintă o parte din motivele care au dus la declararea acestei zone ca 
zonă defavorizată.  Cu toate acestea, scutirile de impozite şi alte facilităţi modeste nu oferă 
un stimulent suficient pentru depăşirea problemelor menţionate mai sus.  Figura 7.2 de mai 
jos ilustrează schematic potenţialul relativ de investiţii al localităţii Roşia Montană comparativ 
cu localităţile din apropiere, respectiv Câmpeni, Abrud şi Gura Roşiei.  

 
Figura 7.2.  Sinteza potenţialului investiţional: Roşia Montană vs Abrud şi 
Câmpeni 
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Figura 7.1. Roşia Montană în raport cu principalele căi de comunicaţii 
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Figura 7.3 este o hartă ce prezintă Roşia Montană în raport cu Gura Roşiei arătând 
diferenţele şi caracteristicile de natură topografică ale celor două localităţi. 

În plus, există multe astfel de zone în România precum şi în alte ţări cu economie de 
tranziţie din Europa Centrală şi de Est.  Chiar şi ţările din Europa de Vest au numeroase 
amplasamente cu poluare anterioară care necesită remediere şi refacere ecologică.  Este 
puţin probabil ca guvernul României să dispună de fonduri pentru rezolvarea acestor 
probleme pe termen scurt şi mediu.  Uniunea Europeană va avea de asemenea o listă cu 
amplasamente pentru remediere.   

În urma unei revizuiri a proiectelor de conducte finanţate de UE pentru România s-a 
constatat că Roşia Montană nu este inclusă în nici o astfel de listă.   Deşi efectele de natură 
socio-economică şi ecologică asupra localităţii Roşia Montană sunt grave, la nivel regional 
acestea reprezintă una dintre multele situaţii existente.  În România există în jur de 386 de 
localităţi şi perimetre miniere vechi şi/sau abandonate şi fiecare dintre acestea se confruntă 
cu dificultăţi presante de ordin social, ecologic şi economic.  

Pentru închiderea acestor perimetre miniere, guvernul român a alocat 2.212 milioane 
de dolari SUA – în jur de 5,7 milioane dolari SUA per perimetru/localitate minieră, din care 
1.200 milioane dolari SUA sunt prevăzuţi pentru perioada 2004 -2006. Valoarea estimată 
pentru programele sociale legate de disponibilizarea personalului minier în vederea 
închiderii Companiei Minvest Deva (de care aparţine Exploatarea Minieră Roşiamin din 
Roşia Montană) este de aproximativ 20,5 milioane dolari SUA, iar pentru închiderea 
Companiei Cuprumin Abrud44 de 2,0 milioane dolari SUA.   Aceste fonduri trebuie să 
acopere închiderea în condiţii de siguranţă a perimetrelor miniere, dezafectarea şi 
evacuarea tuturor echipamentelor, clădirilor şi infrastructurii aferente; remedierea stării de 
poluare a solului şi apelor; reabilitarea şi refacerea carierelor, haldelor de rocă sterilă şi a 
iazurilor de decantare; plăţile compensatorii pentru personalul disponibilizat şi ajutorul social 
post – disponibilizare.   

Valoarea costurilor pentru închiderea în condiţii de siguranţă a minelor este ilustrată 
de costurile estimate pentru implementarea unui sistem de gospodărire a apelor la Roşia 
Poieni. Banca Mondială a alocat fonduri în valoare de 5,8 milioane USD pentru construirea 
de diguri de sprijin la haldele de la exploatarea de cupru Roşia Poieni aparţinând de 
Cuprumin până la finele anului 2008. Însă, un studiu de fezabilitate elaborat de IPROMIN 
Bucureşti în anul 2005 a arătat că acest proiect necesită fonduri în valoare de cel puţin 32 
milioane USD45. Aceasta presupune o diferenţă de 26, 2 milioane USD care trebuie 
asigurată de la bugetul de stat înainte de anul 2008 pentru a putea profita de grant-ul Băncii 
Mondiale.  

România are de asemenea obligaţia de a ridica la standarde europene toate 
instituţiile principale de la transporturi la învăţământ, sănătate, finanţe, administraţie până la 
asigurarea utilităţilor, toate acestea din acelaşi buget din care trebuie să aloce fonduri pentru 
remedierea situaţiei la Roşia Montană.  Este puţin probabil ca statul român să acorde 
prioritate remedierii situaţiei la Roşia Montană, localitate cu 3800 de locuitori, în loc să 
modernizeze serviciile comune de care beneficiază 22 de milioane de cetăţeni.  

Cele menţionate mai sus constituie impedimente serioase pentru tipul şi amploarea 
investiţiei necesare pentru a putea, pe de o parte rezolva aceste probleme şi pe de alta 
realiza şi beneficiu în urma investiţiei.  O investiţie poate soluţiona unul sau mai multe dintre 
aspectele presante de natură socio-economică şi ecologică.  Însă, soluţionarea tuturor 
aspectelor la un nivel suficient pentru a asigura un climat general pozitiv de investiţie este 
puţin probabilă. 
  
Investiţii în turism  

Un articol recent din revista Business Review46 a discutat un raport întocmit de World 
Travel şi Tourism Council asupra situaţiei turismului din România.  Raportul a plasat 

                                                
44 Strategia guvernului pentru închiderea minelor 2004-2010 
45 România Liberă – Transilvania Banat, 24 martie, 2006: Şeful Direcţie de Ape Mureş prevede un posibil dezastru ecologic la Roşia 
Poieni. 
46 Industria de turism românească să aducă economiei 7 miliarde USD. Pag. 6, Vol 12, Nr. 11, 27 martie 27 – 1 aprilie, 2006; 
www.businessromania.com 
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România pe locul 162 din 174 de ţări în ceea ce priveşte contribuţia turismului la PIB47 şi a 
menţionat că în mediu un turist stă numai 2,5 zile în România fără a sta altfel peste noapte 
sau cheltui bani pe hotel. Raportul constată de asemenea că turismul reprezintă 1,9% din 
PIB, ceea ce înseamnă jumătate din media UE de 3,9%, iar România s-a clasat pe locul 138 
din 174 ţări în ceea ce priveşte investiţiile, în urma Bulgariei, Ungariei şi chiar Bosniei şi 
Herţegovinei.  

În esenţă, cererea turistică, în special într-un sat izolat precum Roşia Montană este 
neglijabilă. Acest lucru este susţinut de statistici şi studii, după cum se prezintă în 
subcapitolul 5.3. la Turism.   

Promovarea turismului este restricţionată de lipsa infrastructurii, accesibilităţii, 
amenajărilor şi a stării proaste a atracţiilor turistice. Deşi turismul generează venituri, costul 
pentru crearea infrastructurii necesare este adesea extrem de mare şi prin urmare impune o 
cerere turistică ridicată şi constantă. Mai mult, costurile de întreţinere şi reparaţii pot depăşi 
venitul în mod considerabil, în special în cazul obiectivelor delicate şi de istorie antică.  

Spre exemplu, Pompeii a fost vizitat de aproximativ 2,2 milioane de turişti ceea ce a 
dus la vânzări de bilete în valoare de 17,5 milioane Euro (Guzzo, 200348). Costurile de 
renovare ale zonelor accesibile existente sunt estimate la 250 milioane Euro pentru o 
perioadă de 10 ani de execuţie a lucrărilor sau 25 milioane Euro pe an. Însă, bugetul anual 
disponibil pentru lucrările de renovare este de aproximativ 2,5 milioane Euro.   

Prin urmare, există un necesar de fonduri de aproximativ 5 milioane Euro pe an 
numai pentru întreţinerea atracţiilor turistice de la Pompeii.  

În ciuda veniturilor generate la Pompeii, nu există fonduri suficiente pentru 
întreţinerea obiectivului astfel încât  să permită numărul de vizitatori care generează un 
astfel de venit.  În plus, intensitatea vizitelor a cauzat deteriorări considerabile care au dus la 
reducerea cu 50% a zonei deschide publicului, comparând anul 1950 cu 199749. 

Pentru ca un număr de 8000 de persoane să poată participa în siguranţă la un 
eveniment în Roşia Montană, ar fi necesară asigurarea unei infrastructuri extinse de 
transport, logistică, siguranţă, igienă şi cazare.   

Presupunând că un vehicul este ocupat de trei persoane, ar fi necesare circa 2600 
de autoturisme pentru a transporta acest număr de persoane. Drumul care duce la Roşia 
Montană nu este suficient de lat pentru ca să poată trece două maşini fără probleme, 
parcarea de-a lungul aproape a întregului traseu al drumului fiind exclusă. Există două zone 
adecvate pentru parcarea vehiculelor în centrul comunei, care împreună au o suprafaţă de 
1080 m2. În medie o maşină are nevoie de 12 m2 în staţionare (Sport England50), însă are 
nevoie de un spaţiu de cca. 27m2 pentru manevrare (Nozzi, 200551). Ceea ce înseamnă că 
spaţiul de parcare din centrul comunei Roşia Montană este suficient pentru 40 până la 
maximum 80 de maşini. Figura 8.3 prezintă o fotografie aeriană a comunei Roşia Montană 
inclusiv Piaţa.  

În cazul în care s-ar utiliza autobuze, cu 40 de locuri pe autobuz, ar fi necesar un 
parc de 200 de autobuze pentru a transporta acest număr de persoane.  

Într-un document depus la Consiliul Naţional al Audiovizualului52 al României, o serie 
de ONG-uri şi organizaţii nonprofit au pretins că  15.000 turişti vizitează în fiecare vară (mai 
– septembrie) galeriile romane, casele şi bisericile tradiţionale şi patrimoniul natural al 
comunei Roşia Montană53. Dacă acest lucru este corect, numărul total de vizitatori incluzând 
festivalul Fânfest şi Ziua Minerului ar depăşi 26.000 într-o perioadă de cinci luni, între lunile 
mai şi septembrie, cu un maxim de 14.000 numai în luna august.  

Nu există pensiuni, hoteluri sau campinguri oficiale în Roşia Montană şi nici în Gura 
Roşiei la piciorul văii Roşia Montană, iar în Abrud şi Câmpeni există numai spaţii de cazare 
limitate. În comuna Roşia Montană există un singur grup de toalete publice, respectiv o 
singură toaletă pentru bărbaţi şi una pentru femei.  Nu există cafenele, restaurante sau 
                                                
47 Produs Intern Brut 
48 Guzzo, P.G (2003). Oraşele îngropate de Vezuviu. Ministerul Italian al Culturii, Roma. 
49 http://www.free-essays.us/dbase/b9/aym67.shtml 
50 http://www.sportengland.org/carparking.pdf 
51 In http://www.walkablestreets.com/downpark.htm 
52 Consiliul National al Audiovizualului - http://www.cna.ro/english/index.html 
53 http://www.crj.ro/files/ProtestCNA6martie06.pdf - în română, la punctul doi pe pagina 3. 
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supermarket-uri şi nici o benzinărie de unde să se poată cumpăra combustibil şi articole 
pentru autoturisme. Magazinele locale au înregistrat doar un impact limitat asupra venitului 
total ca urmare a turismului (vezi subcapitolul 5.3 Turism).  

Impactul unui număr atât de mare de vizitatori în Roşia Montană ar fi foarte 
semnificativ, copleşind în mare măsură infrastructura şi spaţiile existente şi ducând la comerţ 
aferent turismului. Însă, lipsa unui răspuns la această cerere, fie din partea autorităţilor 
publice responsabile pentru binele public, fie din partea pieţii sugerează faptul că nu există o 
cerere suficientă care să determine investiţiile necesare. Acest lucru pune sub semnul 
întrebării numărul de turişti menţionat şi de asemenea ilustrează magnitudinea dezvoltării 
necesare pentru ca Roşia Montană să fie văzută ca o destinaţie turistică.  

Este puţin probabil ca, costul pentru dezvoltarea şi renovarea atracţiilor, spaţiilor şi 
infrastructurii  turistice în Roşia Montană precum şi întreţinerea şi reparaţiile ulterioare să fie 
compensat de venitul provenit din turism, după cum arată şi situaţia de la Pompeii.  

Spre exemplu, RMGC a estimat costurile pentru cercetarea, restaurarea, întreţinerea 
şi administrarea patrimoniului cultural al Roşiei Montană pentru perioada 2007 - 2022 la o 
valoare de cca. 25.702.000 USD sau aproximativ 20 milioane EURO. Această sumă este 
împărţită în două componente:   

• 17,373 milioane USD pentru restaurare şi amenajarea infrastructurii; 

• 8,329 milioane USD pentru funcţionarea infrastructurii turistice inclusiv administrarea 
articolelor culturale istorice.  

Prima sumă reprezintă costul de investiţie pentru a crea infrastructura adecvată şi 
accesibilă necesară, inclusiv un Centru Cultural, un Muzeu al Mineritului şi un facsimil al 
galeriilor romane. Ce-a de a doua sumă include costurile de administrare, reparaţii şi 
întreţinere precum şi anumite activităţi de cercetare arheologice ulterioare.  

Detalii complete privitor la patrimoniul cultural de la Roşia Montană se găsesc în 
Planul N al SIM: Planul de management al patrimoniului cultural.  

Este puţin probabil că astfel de investiţii se vor realiza vreodată dacă Proiectul Roşia 
Montană nu este autorizat. Costul estimat de 25 milioane USD  nu include suma de 8 
milioane USD cheltuită pentru cercetările arheologice efectuate între anii 2000 – 2005.   

Costurile operaţionale – 8,329 milioane USD – considerate din anul 2007 până în 
2012 - reprezintă cca. 500.000 USD pe an sau în jur de 41.000 USD pe lună. (406 932 € şi 
respectiv 33 359 €).  

Având în vedere costurile de investiţie iniţiale, publicitatea necesară şi costurile de 
întreţinere, este foarte puţin probabil că va exista un flux de vizitatori suficient pentru a 
construi şi ulterior susţine în mod economic o industrie de turism în Roşia Montană la un 
anumit standard care se impune pentru a fi o atracţie deosebită şi o sursă de venit fără 
contribuţii substanţiale din partea unor sponsori.  

RMGC are obligaţia în conformitate cu Termenii de Referinţă să asigure costurile de 
investiţie şi dezvoltare (2007 – 2012) şi să întreţină patrimoniul cultural pe durata de 
existenţă a exploatării miniere (2007 – 2022). La faza de închidere, activităţile se vor reduce 
la un nivel ce poate fi asigurat din punct de vedere economic susţinut de numărul de turişti 
completat cu orice alt sprijin financiar poate fi obţinut.  
 
Investiţii în agricultură  

Agricultura în Roşia Montană este practicată în mare măsură la nivel de subzistenţă, 
fără să aducă venit, ca sprijin pentru persoanele cu venituri mici. Vezi capitolul 4.8 di EIM 
pentru o expunere mai amplă asupra veniturilor în Roşia Montană. Situaţia privind investiţiile 
în agricultură are în vedere următoarele aspecte:  

Calitatea inferioară a solurilor – vezi raportul 6 privind condiţiile de referinţă din cadrul 
EIM: Soluri. 
• Caracterul abrupt al reliefului – vezi Figura 7.3  
• Altitudinea şi condiţiile climatice ale zonei. 

Solurile sunt definite ca unităţi TEO (teritorii ecologic omogene), care reprezintă zone 
elementare (de sol-teren) caracterizate de sol-teren uniform şi condiţii climatice – 
atmosferice adecvate cultivării plantelor (Raportul 6 privind condiţiile de referinţă din cadrul 
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EIM: Soluri). Valorile pentru TEO variază de la Clasa I pentru condiţiile cele mai bune şi 
Clasa X pentru condiţiile cele mai slabe.  

În Roşia Montană terenul arabil reprezintă aproximativ 7% din suprafaţa totală, iar 
folosinţa tradiţională a terenului cuprinde producţia de fân, păşunatul, livezi de meri şi pruni. 
Nu există culturi de grâu. Valorile TEO pentru folosinţele tradiţionale definite ale terenurilor 
sunt:  
• V păşuni; 
• VI fâneţe; 
• IX culturi de meri şi cartofi; 
• X culturi de pruni. 
Aceste valori moderate spre inferioare sunt o consecinţă a următorilor factori restrictivi:  
• temperatura medie anuală – +6oC: -5.5oC iarna şi 16.5oC vara; 
• precipitaţii medii anuale – 1200mm ploaie şi strat de 35-40 cm de zăpadă;  
• textură în orizont Ap (0-20 cm); 
• grad de poluare existentă; 
• înclinarea terenului; 
• inundabilitate; 
• porozitate totală; 
• reacţie sol în Ap (0-20 cm); 
• volum edafic util; 
• rezervă de humus pe o adâncime de 0-50 cm. 

Relieful restricţionează efectiv utilizarea utilajelor agricole moderne. Suprafaţa de 
teren disponibilă pentru agricultură la scară extinsă, viabilă din punct de vedere economic, 
este redusă. Acestea precum şi alte caracteristici reprezintă un obstacol pentru investiţiile 
necesare creării unui sector agricol viabil în Roşia Montană. Este prin urmare puţin probabil 
ca agricultura să constituie o sursă de venit substanţial pentru majoritatea populaţiei din 
Roşia Montană.  

 Tabelul 7.1 prezintă o listă de Oportunităţi / Provocări incluzând Proiectul Roşia 
Montană rezultată din informaţiile din capitolele 5 şi 6.  
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Figura 7.3.  Principalele caracteristici topografice ale zonei 
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Tabelul 7-1.  Oportunităţi şi provocări pentru dezvoltarea economică în Roşia 
Montană 

Oportunităţi Provocări 
Stimularea diversificării economiei de tip mono-
industrial a comunităţii folosind ca şi catalizator  
Proiectul Roşia Montană 
 
Valorificarea total raţională a resurselor aurifere 
rămase folosind tehnologii performante şi cele mai 
bune practici, cu respectarea integrală a legislaţiei 
române şi UE de resort.   
 
O parte din obiectivele investiţiilor publice pot fi 
îndeplinite prin investiţii private atât în beneficiu 
public cât şi privat, cum ar fi: 
modernizarea infrastructurii şi utilităţilor - sisteme de 
alimentare cu apă, de colectare şi epurare a apei 
uzate, de gestionare a deşeurilor, de furnizare a 
energiei şi transport.  
 
Înviorarea pieţei locurilor de muncă; crearea în mod 
direct sau indirect de noi locuri de muncă şi 
veniturile din impozite aferente   
 
Ridicarea standardului de viaţă şi majorarea 
veniturilor  
 
Sprijinirea dezvoltării agriculturii practicată la scară 
mică şi a fermelor zootehnice    
 
Investiţii în turism şi dezvoltarea acestuia  
Facilităţi de micro-finanţare pentru firme noi înfiinţate 
pe plan local   
 
Dotări şi oportunităţi pentru (re)formare profesională  
 
În zonele de strămutare, locuinţe noi şi moderne 
care respectă standardul minim privitor la condiţiile 
de locuit din România 
 
Nou Centru Cultural, care cuprinde: muzeu, 
bibliotecă cu mai multe cărţi, centru de informare, 
spaţiu de expoziţie şi loc de desfacere pentru 
meşteşugarii şi artizanii locali, etc.  
 
Noi clădiri pentru primărie, poliţie, poştă; centru 
comercial modern 
 
Activităţile stimulate şi incluse de Proiectul Roşia 
Montană se conformează standardelor de mediu 
naţionale şi internaţionale în întreg cuprinsul 
comunităţii 
 
ONG-uri active înseamnă posibilitatea ca 
organizaţiile civice să fie implicate în PDDC, 
indiferent dacă sunt pro sau contra Proiectului; 
 
Contribuţie la creşterea vizibilităţii comunităţii pentru 
alţi investitori 
 

RMGC şi Proiectul Roşia Montană să devină o forţă 
motrice pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii 
 
 
Relansarea economică a comunităţii şi a regiunii din 
care face parte aceasta 
 
Asigurarea unei distribuţii a avantajelor aduse de 
Proiectul Roşia Montană în întreaga comunitate, 
inclusiv către persoanele inactive cum ar fi 
persoanele în vârstă şi cele vulnerabile, muncitorii 
mai bătrâni care nu pot să-şi păstreze locul de 
muncă după ce se închide Compania Minvest, etc.   
 
Promovarea utilizării fondurilor mărite obţinute din 
impozite şi venituri vărsate la bugetul local special 
pentru proiecte de interes public   
 
Asigura reînceperea în condiţii competitive a 
activităţii agenţilor economici existenţi situaţi în zona 
de influenţă a proiectului   
 
Găsirea de soluţii pentru problemele legate de 
intrarea unor noi culturi în comunitate (alţi români şi 
expatriaţi); reducerea unor situaţii de stres şi conflict 
generate de schimbare şi a unor posibile stări de 
nesiguranţă 
 
Atenuarea şi reducerea riscurilor sociale şi 
economice legate de închiderea minei 
 
Determinarea ONG-urilor active să joace un rol 
pozitiv în dezvoltarea comunităţii ca şi un factor de 
monitorizare a conformării, o voce independentă 
pentru comunitate, etc. 
 
 

 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Plan de dezvoltare durabilă a comunităţii  

Capitolul 7: Investiţiile în Roşia Montană 
Pagina 94 din 167 

Caseta text 7.1 Probleme esenţiale  cu privire la situaţia socio-economică a 
comunităţii 

  

- Majoritatea indicatorilor socio-economici pentru Roşia Montană sunt în declin 

- Numărul locurilor de muncă în Roşia Montană şi veniturile din impozite realizate de autorităţile locale sunt 
în creştere datorită prezenţei firmei RMGC 

- Roşia Montană este o zonă defavorizată 

- Există importanţi factori de descurajare a unei investiţii de proporţii în Roşia Montană   

- Câmpeni este un oraş care se dezvoltă, iar orice investiţii pe plan local/regional se vor realiza cel mai 
probabil acolo 

- În prezent turismul oferă posibilităţi foarte limitate, cu beneficii reduse pentru comunitate ca un întreg  

- Fondurile de la Banca Mondială şi Uniunea Europeană sunt destinate închiderii minelor neprofitabile, 
reducerii implicării directe la nivel de guvern în activităţile miniere şi au o durată limitată în ceea ce 
priveşte asigurarea de asistenţă socială; de asemenea caută să găsească investitori privaţi pentru 
exploatări cu potenţial profitabil 

- Priorităţile de dezvoltare ale guvernului român nu includ Roşia Montană 

- Guvernul, UE şi organismele supra-naţionale ar prefera o investiţie din sectorul privat pentru a găsi soluţii 
de dezvoltare în Roşia Montană pe baza existenţei unei resurse minerale viabile din punct de vedere 
economic în Roşia Montană.  

- Majoritatea populaţiei este gata să accepte impactul social şi de mediu produs de proiectul RMGC atâta 
timp cât acesta este tratat în conformitate cu standardele româneşti şi internaţionale. 

 
 
 
 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Plan de dezvoltare durabilă a comunităţii  

Capitolul 8: Programul de dezvoltare durabilă a comunităţii  
Pagina 95 din 167 

8 Programul de dezvoltare durabilă a comunităţii 

8.1 Introducere 

Dezvoltarea durabilă a comunităţii reprezintă procesul prin care toţi factorii interesaţi 
din cadrul unei comunităţi cooperează în vederea identificării unor obiective comune cu 
privire la calitatea vieţii, iar apoi gândesc, implementează şi realizează măsuri de realizare a 
acestora.  Obiectivele comune sunt foarte ample şi acoperă o problematică comună 
referindu-se totodată şi la îmbunătăţirea continuă a situaţiilor care sunt considerate bune sau 
acceptabile.   Comunităţile sunt dinamice, iar o situaţie care este “bună” astăzi poate să nu 
se menţină astfel în timp, iar problemele rareori se rezolvă singure.  

Factorii interesaţi cuprind sectorul public, cum ar fi autorităţile şi administraţia publică 
locală, sectorul privat, respectiv agenţii economici şi sectorul civic, locuitorii, ONG-urile şi 
organizaţiile civile din cadrul comunităţii – OCC-uri54. Pentru ca un proces de dezvoltare 
comunitară să aibă cu adevărat succes, este nevoie de cooperare totală şi efort integrat din 
partea tuturor factorilor interesaţi în vederea identificării obiectivelor comune, iar apoi 
gândirea, implementarea şi realizarea măsurilor de realizare a acestora.  
 

 

8.2 Trei componente – socială, ecologică, economică 

Dezvoltarea durabilă, prin care nevoile generaţiilor viitoare nu sunt compromise de 
activităţile din prezent, se referă la interacţiunea aspectelor sociale, de protecţie a mediului 
şi economice. Pentru ca dezvoltarea să fie considerată ”durabilă”, nici un aspect nu poate fi 
sacrificat în numele celorlalte aspecte.  În esenţă, pentru ca dezvoltarea să fie durabilă, 
trebuie să existe un câştig net în ceea ce priveşte bunăstarea raportat la toate cele trei 
aspecte.  

Roşia Montană se confruntă cu importante probleme de natură socială, economică şi 
ecologică.  Zona, deja declarată Defavorizată, impune un efort coordonat şi substanţial 
pentru soluţionarea acestor probleme.  Capitolul 5 – Comunitate din acest document 
prezintă (unele) aspecte de natură socială, ecologică, economică şi investiţională.  

Iniţiativele care se vor realiza în Roşia Montană şi în comunitate trebuie să integreze 
toate cele trei aspecte ale dezvoltării durabile.  În caz contrar, acestea nu trebuie luate în 
considerare în cadrul PDDC.  Nu are sens să se implementeze o măsură economică dacă 
ulterior comunitatea trebuie să plătească (din nou) pentru moştenirea socială şi/sau 
ecologică creată de aceasta.   

Prin urmare, gândirea şi implementarea oricăror măsuri se realizează conform PDDC 
şi de fapt orice program de dezvoltare trebuie evaluat în ceea ce priveşte impactul şi 
efectele sociale, economice şi ecologice.  

8.3 Independent de RMGC 

Provocarea comună pentru comunitatea din Roşia Montană şi RMGC se referă la 
cum să se abordeze problema celor trei stâlpi ai dezvoltării durabile într-un mod eficient şi 
pozitiv.   

Firmei RMGC/Gabriel Resources îi revine o obligaţie faţă de toţi factorii interesaţi:  
investitorii săi, statul român şi comunitatea. Faţă de investitori obligaţia se referă la a asigura 

                                                
54 Organizaţii civile din cadrul comunităţii - OCC 

Programul de dezvoltare durabilă a comunităţii va facilita realizarea unui parteneriat între – fără 
a avea un caracter limitativ – factorii interesaţi pentru a defini viziunea atotcuprinzătoare a 
comunităţii şi pentru a implementa iniţiativele de dezvoltare care au ca scop îmbunătăţirea 

calităţii vieţii comunităţii. 
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beneficii la investiţia făcută.  RMGC are o obligaţie la fel de importantă faţă de statul român 
şi comunitate de a nu lăsa o moştenire negativă şi de a maximiza bunăstarea socială şi 
economică.  

Cu toate că RMGC va iniţia, contribui şi juca un rol important în PDDC, în cele din 
urmă acesta trebuie să devină cât mai independent posibil de RMGC.  Mecanismul prevăzut 
în cadrul PDDC în vederea asigurării acestei autonomii faţă de RMGC este Fundaţia de 
Dezvoltare Roşia Montană (Fundaţia).  Fundaţia este complet detaliată şi prezentată în 
Capitolul 9 – Fundaţia de Dezvoltare Roşia Montană.   

8.4 Obiectivul principal al Programului de dezvoltare durabilă a comunităţii 

Există două componente ale Programului de dezvoltare durabilă a comunităţii:  
Dezvoltare durabilă a comunităţii direct legată de Proiectul Roşia Montană; 
Dezvoltare durabilă a comunităţii stimulată de Proiectul Roşia Montană; 

Prima cuprinde învăţământ, formare profesională, dezvoltarea capacităţilor care să 
ducă la angajarea în cadrul RMGC. Cuprinde de asemenea şi o repartizare cât mai 
echitabilă posibilă a beneficiilor Proiectului Roşia Montană în cadrul întregii comunităţi, spre 
exemplu la populaţia vulnerabilă şi defavorizată.   

Cea de a doua se referă la Proiectul Roşia Montană ca un catalizator pentru 
realizarea de alte investiţii şi lucrări de dezvoltare în comunitate.   Aprovizionările făcute în 
cadrul comunităţii vor stimula micii întreprinzători la fel ca şi cererea de servicii din partea 
angajaţilor RMGC.  Însuşi Proiectul Roşia Montană, ca o investiţie majoră, poate fi folosit 
pentru a atrage alţi investitori din alte domenii decât cel minier, să profite de statutul de zonă 
defavorizată, de forţa de muncă calificată, de atitudinea socială favorabilă, de logistica 
îmbunătăţită şi de condiţiile create.   Pentru ca aceasta din urmă să se întâmple, este 
esenţială cooperarea dintre autorităţile locale şi oamenii de afaceri din zonă.  

8.5 Viziunea Comunităţii Roşia Montană 

Un element important referitor la dezvoltarea comunităţii este viziunea 
atotcuprinzătoare pentru comunitate care trebuie să fie un factor îndrumător pentru 
dezvoltarea acesteia.  Activităţile şi instrumentele prezentate în acest capitol vor permite 
cetăţenilor din comunitate să ia parte la dezvoltarea socio-economică a acesteia. Însă, o 
viziune pe termen lung pentru o comunitate permite ca efortul să se concentreze asupra 
elementelor ce vor defini şi distinge acea comunitate faţă de alte comunităţi.   

Viziunea unei comunităţi trebuie să fie holistică - o platformă amplă care defineşte 
comunitatea.  În esenţă, elementele care conduc la un standard superior de viaţă pentru 
locuitori.  Pentru Roşia Montană o astfel de platformă cuprinde: 
• Siguranţa locului de muncă şi durata îndelungată a acestuia pe baza unor activităţi 

economice durabile;  
• Domenii de excelenţă unice pentru Roşia Montană sau create în Roşia Montană care  

deosebesc localitatea de alte zone nu numai din România ci şi la nivel regional şi 
internaţional.  

• Un sistem şi structuri de învăţământ de înaltă calitate, de la ciclul primar până la cel 
universitar specializat;  

• Un sistem de sănătate de înaltă calitate care să fie disponibil şi accesibil;  
• Locuinţe şi unităţi de cazare confortabile şi la preţuri accesibile;  
• Un mediu înconjurător natural, frumos, sănătos şi vibrant, în armonie cu activităţile 

economice şi zonele urbane.  
Multe dintre aceste aspecte ale platformei vor fi realizate pe măsură ce Proiectul 

Roşia Montană evoluează şi se maturizează.  Unele aspecte însă vor necesita un efort 
suplimentar pentru a fi realizate.  PDDC va contribui la realizarea acestor alte aspecte, cum 
ar fi  activităţi economice durabile alternative şi domenii de excelenţă.  Angajamente 
suplimentare din partea RMGC vor ajuta unele aspecte, precum sprijinirea şi stimularea 
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învăţământului superior sau universitar în vederea promovării domeniilor de excelenţă ale 
Roşiei Montană.  

În ceea ce priveşte Roşia Montană există cel puţin patru domenii de specialitate care 
ar putea fi folosite pentru a crea o viziune pentru ceea ce va susţine Roşia Montană nu 
numai după închiderea minei ci şi peste generaţii.  Aceste domenii de excelenţă vor distinge 
Roşia Montană nu numai pe plan regional ci şi internaţional.  Acestea sunt prezentate în lista 
de mai jos, lista nefiind însă exhaustivă. 
• Specializare în domeniul minier – tehnologii, tehnici şi practici performante şi de ultimă 

generaţie;  
• Comunitate şi dezvoltare durabilă – dezvoltarea durabilă a comunităţii care integrează 

toţi cei trei stâlpi ai dezvoltării durabile; 
• Specializare în construcţii – tehnologii şi practici inovative care încorporează tehnici, 

tehnologii şi practici ultra moderne inclusiv principiile de dezvoltare durabilă;  
• Arheologie şi patrimoniu – cercetare, conservare, management inclusiv expunere pentru 

public. 
Figura 8.1 de mai jos  ilustrează în mod grafic aceste domenii de excelenţă.  
 
Figura 8.1.  Viziunea de dezvoltare a comunităţii Roşia Montană  
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O componentă esenţială pentru menţinerea şi dezvoltarea acestor domenii de 
excelenţă o reprezintă crearea de instituţii de învăţământ superior specializat.   

O viziune precum aceasta trebuie realizată în cooperare cu toţi factori interesaţi, însă  
iniţierea acesteia va necesita destul de mult timp.   Proiectul Roşia Montană constituie o 
componentă esenţială a acestei viziuni, fiind catalizatorul de importanţă critică care conduce 
procesul de dezvoltare în comunitate.   Restul acestui Capitol nu se referă în mod specific la 
crearea şi implementarea acestei viziuni.  În schimb, Capitolul prezintă abordări mai 
pragmatice care duc la dezvoltarea comunităţii în mare măsură indiferent de orice viziune 
atotcuprinzătoare.  

8.6 Obiective 

Obiective generale 
Obiectivele generale ale PDDC sunt următoarele: 
• Maximizarea beneficiilor pentru comunitate generate de Proiectul Roşia Montană 
• Să asigure faptul că în urma sistării şi închiderii Proiectului Roşia Montană rămâne un 

climat investiţional viabil 
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• Dezvoltarea aspectelor sociale, de mediu şi economice ale localităţii Roşia Montană şi 
ale comunităţii astfel încât să existe beneficii nete continue în ceea ce priveşte 
bunăstarea independent de RMGC şi care să se menţină şi după închiderea Proiectului 
Roşia Montană. 

 
Obiective specifice 

Pentru realizarea obiectivelor generale de mai sus se impun anumite activităţi 
specifice.  Obiectivele specifice ale acestor activităţi sunt următoarele: 
• dezvoltarea capacităţii în comunitate pentru participare la dezvoltarea durabilă socio-

economică; 
• stimularea şi maximizarea angajării de personal din zonă pentru Proiectul Roşia 

Montană; 
• stimularea şi promovarea dezvoltării durabile socio-economice; 
• stimularea diversificării bazei industriale a comunităţii fără dependenţă de minerit, iar 

Proiectul să fie un catalizator pentru atragerea altor investiţii importante (în domeniul 
industrial);  

• consolidarea capacităţii autorităţilor locale de a gestiona schimbările generate de 
Proiectul Roşia Montană, inclusiv cele de natură economică şi socială;  

• cooperare cu autorităţile locale în predarea responsabilităţii cu privire la aspectele 
relevante create în baza PDDC;  

• atenuarea impactului social şi economic55, în special pentru categoriile vulnerabile şi 
defavorizate; 

• promovarea şi dezvoltarea preocupării pentru sănătate în cadrul comunităţii.  

8.7 Abordare/Metodologie 

Relaţie tri-sector 
În ceea ce priveşte o chestiune complexă precum „dezvoltarea durabilă” a unei 

întregi comunităţi, colaborarea între cele trei sectoare principale – guvern, societate civilă şi 
sectorul privat (economic) - este esenţială.  Acest lucru se bazează pe interesele suprapuse 
ale fiecărui sector: sectorul economic impune cetăţenilor să efectueze activităţi, care au 
nevoie de venituri pentru a primi mărfuri şi servicii (de la sectorul economic), ambele 
impunând ca guvernul să efectueze o varietate de servicii de interes comun care astfel 
necesită venituri atât de la sectorul economic cât şi civil pentru a efectua aceste servicii.  

Figura 8.2 ilustrează schematic relaţia tri-sector. 
Această abordare centralizează resursele şi capacităţile de la o coaliţie de factori 

interesaţi din toate cele trei sectoare în vederea pregătirii şi implementării de iniţiative de 
dezvoltare.  Este o abordare participativă şi cu orientare procesuală.  O astfel de abordare 
poate oferi imense beneficii cu valoare adăugată în ceea ce priveşte rezultatele dezvoltării 
durabile socio-economice.   
 

                                                
55 Impactul asupra mediului generat de Proiect este în principal atenuat prin documentaţia de proiectare a minei, a uzinei de procesare şi 
prin planurile de închidere şi post-închidere şi refacere ecologică precum şi prin planurile specifice de management.  Utilizarea aspectelor 
de mediu ale comunităţii, fie că au sau nu legătura cu mina, aparţine de dezvoltarea durabilă a comunităţii.  Există anumite probleme de 
mediu care pot fi atenuate de PDDC, însă acestea nu se referă la impacturi produse de Proiectul Roşia Montană.  
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Figura 8.2.  Relaţia tri-sector care guvernează dezvoltarea  
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• Reducerea speranţelor nerealiste, fie ale sectorului public fie ale celui privat, având ca 

rezultat o soluţie unilaterală la problemele de dezvoltare.  
Iniţierea şi întreţinerea unor structuri de colaborare şi cooperare eficiente constituie o 

parte importantă a PDDC.  Cea mai vizibilă expresie a acestui lucru este Fundaţia de 
Dezvoltare Roşia Montană, prezentată în detaliu în Capitolul 11.  

Există două perspective cu privire la abordarea comunităţii şi a dezvoltării.  Una este 
abordarea de sus în jos prin care factorii interesaţi încearcă în mod specific să creeze şi să 
implementeze activităţi care promovează dezvoltarea socio-economică.  Cealaltă este 
abordare de jos în sus prin care se evaluează capitalul uman şi natural al comunităţii şi se 
implementează măsuri pentru dezvoltarea durabilă a acestor oportunităţi.  Aceste două 
abordări sunt explicate în detaliu în cele de mai jos. 

8.8 Abordare de sus în jos – activităţi generate de dezvoltare  

Activităţile în vederea realizării obiectivelor specifice cuprind, însă nu se limitează la: 
• Dezvoltarea capacităţilor în ceea ce priveşte spiritul de întreprinzător privat; 
• Loc de muncă în cadrul Proiectului Roşia Montană; 
• Stimularea dezvoltării socio-economice; 
• Diversificarea bazei industriale şi economice; 
• Îngrijirea patrimoniului cultural al zonei Roşia Montană; 
• Consolidarea autorităţilor locale; 
• Atenuarea impacturilor sociale şi economice; 
• Gestionarea iniţiativelor de dezvoltare durabilă a comunităţii; 
• Preocupare pentru sănătate şi educaţie. 
Acestea sunt expuse după cum urmează. 
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8.8.1 Dezvoltarea capacităţii 

Comparativ cu situaţia de referinţă, Proiectul Roşia Montană va crea o cerere 
considerabilă pentru o serie de servicii, produse şi activităţi, legate atât direct cât şi indirect 
de exploatarea şi activităţile miniere.  În plus, România aşteaptă integrarea în Uniunea 
Europeană în anul 2007, iar aderarea înseamnă un grad înalt de activităţi comerciale şi 
răspundere economică.  Activităţile legate de dezvoltarea capacităţii contribuie prin urmare 
la capacitatea comunităţii de a participa la dezvoltarea socio-economică durabilă nu numai 
la nivel local şi naţional ci şi la nivel european.  

Dezvoltarea capacităţii reprezintă una dintre cele mai importante activităţi 
desfăşurate de Fundaţie.  
 
8.8.2 Locuri de muncă în cadrul Proiectului Roşia Montană 

Proiectul Roşia Montană este singura investiţie de amploare din regiune şi în mod 
cert din comunitate de când România a renunţat la dezvoltarea economică planificată la 
nivel central în favoarea dezvoltării economice pe baza principiilor economiei de piaţă.  Cu o 
medie de 1200 de locuri de muncă pentru faza de construcţie, a cărei începere este 
planificată pentru anul 2007, şi un număr final de locuri de muncă de aproximativ 560 la faza 
de exploatare ce va începe în anul 2009, Proiectul Roşia Montană reprezintă o oportunitate 
extraordinară de angajare pentru comunitate.    

Însă pentru a exploata integral această oportunitate, abilităţile specifice necesare 
pentru ocuparea diverselor posturi, de la femei de serviciu până la ingineri, maiştri, directori 
tehnici şi executivi ajungând până la postul de director general, trebuie să existe în cadrul 
comunităţii.  

Pe lângă angajarea directă la mină, se creează un număr considerabil de locuri de 
muncă pentru:  electricieni, instalatori, tâmplari, zidari şi alte tipuri de muncitori în construcţii.  
Piatra Albă şi zona protejată din Roşia Montană necesită construcţii şi întreţinere.  Se vor 
crea şi alte locuri de muncă şi posturi.  

Prin urmare, RMGC împreună cu Fundaţia şi în strânsă cooperare atât cu sectorul 
public cât şi cu cel civic trebuie să asigure condiţiile pentru ca aceste posturi să fie pe cât 
posibil ocupate de persoane din cadrul comunităţii şi/sau regiunii.  

Paşii pentru realizarea acestui lucru sunt următorii:  
• RMGC va furniza o listă aproximativă cu calificările şi serviciile necesare defalcată în 

procente de posturi preconizate şi perioada la care acestea devin necesare.  
• RMGC va furniza o listă cu calificările şi serviciile necesare în sectoarele conexe, 

precum construcţii, transporturi, cazare, furnizori de alimente, etc. şi numărul aproximativ 
al acestora. 

• Se va efectua o analiză a capacităţii existente pentru ocuparea acestor posturi dând 
prioritate persoanelor din zona de impact a proiectului şi de la Roşiamin/Cuprumin şi 
continuând cu persoanele din comunitate şi apoi din regiune.   

• Se va efectua o analiză a diferenţei între calificările şi serviciile directe şi indirecte şi 
capacitatea existentă.     

• În situaţia în care cerinţele de personal ale firmei RMGC pot fi satisfăcute din calificările 
şi serviciile existente, aceste persoane vor fi angajate direct. 

• Se va efectua o analiză a comunităţii şi a regiunii în scopul determinării gradului de 
interes în ceea ce priveşte formarea profesională şi/sau cursurile de calificare sau 
reformare pentru a genera abilităţile şi capacitatea la un nivel suficient.  

• Persoanele interesate de instruire şi formare profesională vor fi angajate pe bază de 
contract.  Persoanele care se înscriu la cursuri şi care finalizează cu succes planul de 
studii vor beneficia de o retribuţie care nu va fi mai mică decât salariul minim precum şi 
de un angajament din partea RMGC că vor primi un loc de muncă pe durata şi după 
terminarea cu succes a studiilor.     

Pentru a exploata la maxim oportunităţile de angajare oferite de RMGC şi de 
Proiectul Roşia Montană este necesară cooperarea între autorităţile locale, agenţii 
economici şi comunitatea locală, pe de o parte şi RMGC pe de altă parte, această aspect 
fiind de importanţă majoră.  
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Activităţile aferente acestei acţiuni au început spre mijlocul-sfârşitul anului 2005 sub 
auspiciile Programului de bună vecinătate Roşia Montană (Capitolul 8.11).  
 
8.8.3 Stimularea dezvoltării socio-economice 

Stimularea dezvoltării socio-economice reprezintă probabil singurul aspect de cea 
mai mare importanţă al PDDC. Există o relaţie strânsă între această activitate şi activităţile 
referitoare la abilităţi /  educaţionale din cadrul activităţii precedente.  

Metodele prin care se poate sprijini stimularea întreprinzătorilor şi înfiinţarea de noi 
activităţi comerciale în cadrul comunităţii sunt următoarele:  
• Crearea unui incubator de afaceri; 
• Punerea la dispoziţie de (micro-)împrumuturi accesibile; 
• Oferirea de consiliere financiară, juridică, administrativă şi organizaţională; 
• O politică definitivă cu privire la achiziţionarea de mărfuri, servicii şi produse de pe plan 

local; 
În plus, o serie de politici ale RMGC inclusiv cele referitoare la locuinţe, angajări şi 

achiziţii, vor promova şi stimula de asemenea întreprinzătorii locali, având în vedere că 
aceştia vor avea prioritate la nivel local.   

Pentru a facilita realizarea acestui aspect se va înfiinţa Fundaţia de Dezvoltare Roşia 
Montană (Fundaţia). Această Fundaţie este prezentată în Capitolul 9 – Fundaţia de 
Dezvoltare Roşia Montană, capitol care prezintă mai în detaliu şi modul de stimulare a 
întreprinzătorilor şi de diversificare a bazei industriale şi economice fără legătură cu 
mineritul.  

RMGC are o politică de achiziţii care prevede obligativitatea de a face achiziţii într-o 
cât mai mare măsură posibilă de la furnizorii şi subcontractorii din comunitate.  În ceea ce 
priveşte angajările directe, stabilirea unor obiective specifice de achiziţii va permite 
Companiei să realizeze şi să demonstreze în mod cuantificabil implementarea cu succes a 
acestei măsuri critice de dezvoltare comunitară.  

 
8.8.4 Diversificarea bazei industriale şi economice 

Aceasta este o chestiune crucială, care reprezintă de fapt motivul pentru care Roşia 
Montană se află în declin economic şi social.  Bunăstarea unei regiuni dependente de o 
singură activitate industrială amplă creşte şi scade în funcţie de succesul sau eşecul acestei 
industrii.   

Dezvoltarea durabilă pe termen lung a comunităţii – cea care continuă după 
închiderea noii exploatări miniere - depinde de construirea unei baze de activităţi industriale 
şi economice fără legătură cu mineritul.  Însă trebuie luate în considerare problemele expuse 
în Capitolul 7: Investiţiile în Roşia Montană constituie o piedică.  

Procesele operaţionale tehnice  precum şi planurile de închidere, post-închidere şi 
refacere ale RMGC vor trata problemele generale de mediu:  calitatea apei pârâului Roşia; 
prevenirea scurgerilor de ape acide la sursă; retenţia şi reducerea producerii de scurgeri 
acide reziduale; închiderea în condiţii de siguranţă şi refacerea ecologică a iazurilor de 
decantare, etc.  

Multe probleme de natură socială, precum vârsta populaţiei, baza de aptitudini, 
nivelul de educaţie, existenţa forţei de muncă calificate, existenţa unor fonduri de dezvoltare 
accesibile, etc. vor fi parţial atenuate de prezenţa Proiectului Roşia Montană.  Alte aspecte 
precum transporturile şi logistica de aprovizionare se vor îmbunătăţi, la fel ca şi climatul 
investiţional, ş.a.m.d. 

Astfel, ceea ce rămâne este un cadru şi un proces pentru exploatarea infrastructurii 
de mediu şi logistice şi a bazei de aptitudini şi forţă de muncă care va fi creată pe parcursul 
duratei de existenţă a minei.  În esenţă, la aceasta se referă Programul de dezvoltare 
durabilă a comunităţii. 

Nu este posibil să se preconizeze la această dată ce fel de industrii pot fi atrase de 
Roşia Montană şi/sau de comunitate.  O parte a procesului PDDC o reprezintă determinarea 
acelor industrii cărora li se potriveşte în mod specific amestecul de resurse naturale, capital 
uman şi financiar ce caracterizează comunitatea şi care într-o anumită măsură constituie 
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viziunea comunităţii. Ceea ce poate face PDDC este să pună în mişcare procesul care 
conduce la atragerea altor investitori.  

Orice iniţiativă de atragere a unor industrii alternative poate reuşi numai dacă este 
întreprinsă în colaborare şi cooperare cu cele trei sectoare principale:  public, privat şi civil.  

Posibilităţile sunt numeroase şi cuprind: 
• Turism concentrat în jurul minei şi a galeriilor romane; 
• Instituţii de învăţământ avansat cu specializări în domenii specifice, precum:  tehnologiile 

şi practicile miniere; dezvoltare durabilă şi comunitară; construcţii; şi arheologie şi 
patrimoniu; 

• Activităţi meşteşugăreşti şi construirea de case tradiţionale care să satisfacă cererea din 
turism şi de pe plan local;  

• Industria textilă, la fel ca şi în Abrud şi Câmpeni; 
• Fabricare de mobilier stilizat lucrat manual utilizând metode tradiţionale de tâmplărie şi 

lemn din pădurile din zonă; 
• Activităţi în aer liber cum ar fi plimbări pe dealuri, agro-turism şi excursii prin satele 

tradiţionale;  
• Posibil, sponsorizarea unui eveniment sportiv, cum ar fi o cursă naţională de ciclism 

montan până când alţi sponsori vor asigura viabilitatea pe termen lung a acestui 
eveniment; 

• Câştigarea existenţei din lucrarea pământului – crearea unui program extins de servicii 
pentru dezvoltarea fermelor zootehnice ce folosesc produse organice, a culturilor de 
legume, fructe şi fân, combustibil durabil din material lemnos şi alte strategii de câştigare 
a existenţei din cultivarea pământului.  

• Câştigarea existenţei din activităţi comerciale – crearea unui mediu de afaceri prielnic 
prin politici şi investiţii corespunzătoare.  Spre exemplu printr-un tur de studiu organizat 
de primărie, fond pentru micii întreprinzători, facilităţi fiscale, achiziţii/aprovizionare 
externă; 

• Şi multe altele, inclusiv variaţiuni la cele de mai sus. 
Proiectul Roşia Montană, ca investiţie majoră, poate şi trebuie să acţioneze ca un 

catalizator pentru atragerea altor investiţii importante.  O atribuţie specifică a Fundaţiei 
(capitolul 9) va fi aceea de a efectua studii de piaţă la nivel local şi regional pentru a evalua 
potenţialul de satisfacere a nevoilor din activităţi comerciale înfiinţate în Roşia Montană.  
Pieţele internaţionale vor fi evaluate din aceeaşi perspectivă.  Cu toate acestea, izolarea 
geografică a localităţii Roşia Montană creează o creştere semnificativă a costurilor aferente 
accesului la pieţele internaţionale comparativ cu alte localităţi sau regiuni din România.  

În afară de studiul de piaţă, Fundaţia va analiza în mod specific potenţialele 
oportunităţi de afaceri prezentate la Camerele de Comerţ din oraşele apropiate şi din 
Bucureşti în scopul identificării unor investiţii care ar putea fi realizate în Roşia Montană, iar 
aceste firme să devină furnizori pentru piaţa locală/regională sau internaţională.  Pieţele 
locale şi regionale oferă un potenţial mai mare datorită izolării comunităţii faţă de pieţele 
internaţionale.  O barieră pe care multe alte localităţi din România nu o au, după cum se 
prezintă în Capitolul 7 – Investiţii în Roşia Montană.  
 
8.8.5 Consolidarea capacităţilor autorităţilor locale 

Proiectul Roşia Montană reprezintă o activitate industrială majoră şi va avea un 
impact asupra comunităţii.  Unele dintre aceste impacturi sunt indirecte, iar în mod normal 
gestionarea acestora cade în sarcina autorităţilor locale.  
Astfel de impacturi vor fi: 
• de natură economică  - precum contribuţiile din impozite, impact datorat inflaţiei, 

cheltuieli pentru infrastructură şi utilităţi, etc. 
• de natură socială – gestionarea traficului şi contravenţii, activitatea forţelor de ordine, 

servicii de urgenţe, învăţământ şi sănătate, etc. 
  Atenuarea acestor impacturi trebuie realizată ca un efort comun al autorităţilor 

locale şi al RMGC.  Într-adevăr, există mai multe aspecte care sunt tratate în planurile de 
management ale Proiectului Roşia Montană, precum asistenţă în baza politicii pentru 
persoanele vulnerabile şi defavorizate. Impactul datorat intensificării traficului rutier va fi 
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tratat în Politica de angajări la articolele privitoare la transport, în care RMGC oferă 
recomandări privind conduita la volan şi instruire pentru şoferi precum şi măsuri de 
amortizare pentru controlul vitezei şi a fluxului de vehicule.  

Şoferii vor fi instruiţi în mod corespunzător pentru a controla viteza vehiculelor şi 
traficul intens în timpul funcţionării: ei vor regla viteza la condiţiile de drum respectând tot 
timpul regulile de circulaţie; păstrarea distanţei de siguranţă la mersul în coloană; nu se vor 
depăşi decât dacă evaluează cu atenţie situaţia, conservarea consumului de carburant şi 
reducerea la minim a impactului provocat de transport asupra pietonilor şi a traficului în 
general, etc.  

RMGC poate sprijini autorităţile locale în crearea unui mediu de afaceri prielnic prin 
oferirea de consultanţă şi expertiză inclusiv din partea unor consultanţi de specialitate cu 
privire la impozitele şi facilităţile fiscale oportune.   Ar fi concludente în acest sens, vizite (co-
)finanţate de RMGC ale oficialilor comunităţii în comunităţi cu probleme similare de 
dezvoltare, însă mai avansate în ciclul de dezvoltare.   

Cu toate acestea, autorităţilor locale le revine în continuare sarcina de a aplica legea, 
cum ar fi spre exemplu şi legea circulaţiei.  Prin urmare, RMGC trebuie să conlucreze cu 
autorităţile locale la implementarea unor măsuri eficiente cu privire la respectarea legii, 
inclusiv gestionarea traficului, prevenirea situaţiilor de conflict, reducerea infracţiunilor de 
furt, etc.  

Având în vedere numărul mare de proiecte de dezvoltare necesare în comunitate, de 
la drumuri până la instalaţii de alimentare cu apă/epurare ape uzate, gestionarea deşeurilor, 
etc., se va analiza posibilitatea unei colaborări cu autorităţile locale pentru co-dezvoltare şi 
posibil co-finanţare a unor astfel de proiecte.   Unele dintre aceste proiecte trebuie realizate 
de Proiectul Roşia Montană, cum ar fi spre exemplu în cadrul lucrărilor de construcţie a 
zonei Piatra Albă.  Însă, RMGC poate şi trebuie să sprijine şi rezolvarea altor probleme de 
dezvoltare comunitară din alte zone ale comunităţii.   

În domenii precum sănătatea şi învăţământul, RMGC are un interes puternic să 
contribuie la îmbunătăţirea acestora.  În primul rând, RMGC are nevoie de un centru medical 
la un anumit standard pentru conformare cu propriile planuri de management a protecţiei 
muncii şi de intervenţie în caz de urgenţă.  Acest centru medical este cel mai bine combinat 
cu un spital sau centru medical existent şi trebuie să fie deschis publicului.   

Educaţia reprezintă o prioritate importantă pentru RMGC în vederea maximizării 
numărului de personal calificat corespunzător din cadrul comunităţii care să lucreze pentru 
Proiectul Roşia Montană.  Se analizează o multitudine de facilităţi educaţionale, de la 
îmbunătăţirea dotărilor în şcoli (de ex:  oferirea de calculatoare în şcoli), la iniţiative privind 
şcoli profesionale şi până la burse şi cursuri de instruire specifice, care în prezent (ianuarie 
2006) sunt elaborate în baza Programului de bună vecinătate.    

Aspectele sociale precum sănătatea şi educaţia trebuie prin urmare coordonate în 
colaborare cu autorităţile locale şi grupurile civice în vederea maximizării beneficiilor 
acestora.  Modernizarea standardului şi calităţii vieţii în cadrul comunităţii va impune 
îmbunătăţiri în alte zone esenţiale de infrastructură.   
Responsabilitatea pentru realizarea infrastructurii revine în general autorităţilor (vezi capitolul 
6), respectiv:  
• Reţea de alimentare cu apă; 
• Sistem de epurare a apelor uzate; 
• Alimentare cu energie electrică şi gaze naturale; 
• Colectarea deşeurilor, gestionarea şi sortarea şi eliminarea finală;  
• Infrastructura de transport .  

Toate aceste domenii esenţiale de infrastructură sunt într-o stare foarte proastă în 
comunitate (vezi capitolul 5.2. - Infrastructură). Este posibil ca în viitor investitorii privaţi să 
preia acest rol de la autorităţi în sectoare precum alimentarea cu apă, epurarea apelor 
uzate, gestionarea deşeurilor şi alimentarea cu energie electrică, posibil pe bază de contract 
cu autorităţile sau închiriere. Această tendinţă este evidentă în Uniunea Europeană, ca 
urmare a liberalizării pieţii energiei, spre exemplu. Însă, este puţin probabil că sectorul privat 
va investi în comunitate sau în judeţul Alba pentru o perioadă considerabilă de timp, în 
principal datorită faptul că această investiţie nu ar fi viabilă economic.  
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Această situaţie pune o povară grea asupra autorităţilor locale şi judeţene privind 
finanţarea necesară pentru dezvoltarea infrastructurii. Fără astfel de investiţii în dezvoltare, 
orice progres economic va fi mult mai încet decât în caz contrar, deoarece investitorii preferă 
investească în regiuni cu infrastructură bine dezvoltată.  

Unul dintre avantajele cele mai importanta pe care RMGC le va asigura autorităţilor 
locale, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a comunităţii, este co-dezvoltarea 
infrastructurii prezentate mai sus împreună cu autorităţile. Pentru ca Proiectul Roşia 
Montană să funcţioneze cât mai eficient posibil, este necesară o infrastructură foarte bine 
dezvoltată. Acest nivel de dezvoltare a infrastructurii este reflectat într-o serie de planuri de 
management. Sistemele de gestionare a deşeurilor, spre exemplu, sunt tratate în Planul de 
management B – Deşeuri din cadrul documentaţiei de evaluare a impactului asupra 
mediului.    

Oraşul Abrud nu beneficiază de un sistem corespunzător de alimentare cu apă. Fiind 
zona urbană cea mai apropiată de Roşia Montană, este vital pentru funcţionarea Proiectului 
Roşia Montană şi de asemenea pentru iniţiativele şi politicile de dezvoltare a comunităţii, ca 
RMGC să ajute la rezolvarea acestei probleme.    

Un sistem de transport care funcţionează bine şi eficient este o premiză obligatorie 
pentru o dezvoltare economică avansată56. În prezent drumurile din Roşia Montană şi din 
jurul acestei localităţi sunt într-o stare foarte proastă. RMGC va trebui să modernizeze 
aceste drumuri pentru a-şi putea desfăşura activitatea în mod eficient. Acest lucru va 
îmbunătăţi considerabil accesul în Roşia Montană, şi prin urmare va  promova şi alte 
oportunităţi de afaceri.  

Drumul care face legătura cu oraşul Deva reprezintă calea de acces cea mai directă 
spre un oraş important care este legat la reţeaua de cale ferată şi va beneficia şi de o 
autostradă realizată prin finanţare UE. Avantajele modernizării acestei legături cu căi 
importante de comunicaţie pot fi seminifcative. Va amplifica deplasările în şi din comunitatea 
atât în ceea ce priveşte timpul cât şi comfortul, astfel promovând comerţul, investiţiile şi 
turismul. Această iniţiativă – modernizarea drumului către Deva – trebuie urmărită în mod 
serios, iar RMGC ar putea juca un rol esenţial într-o colaborare cu autorităţile locale şi 
regionale în realizarea acesteia.   

Ca atare, îmbunătăţirea acestei infrastructuri este benefică în mod direct pentru 
dezvoltarea socio-economică a comunităţii. Contribuie de asemenea şi la dezvoltarea 
ecologică datorită promovării şi implementării celor mai bune practici în ceea ce priveşte 
sistemele de management a mediului.  

La închiderea activităţii miniere, această infrastructură îmbunătăţită va rămâne şi va 
putea fi folosită de către comunitate.  

 
8.8.6 Atenuarea impacturilor sociale şi economice 

Aceasta reprezintă o lărgire a prezentării de mai sus, în special privind ceea ce va 
face RMGC pentru a reduce şi atenua impacturile sociale şi de mediu57.  Se recunoaşte 
faptul că probabil nu toate categoriile sociale vor putea participa la Proiectul Roşia Montană 
şi prin urmare există riscul unei repartizări inegale a bunăstării.  Această categorie include 
persoanele în vârstă, cele cu anumite dezavantaje şi familiile cu un singur părinte, spre 
exemplu.   

În cazul în care nivelul general al venitului comunităţii creşte datorită activităţii 
economice generate de Proiectul Roşia Montană, astfel exercitând presiune inflaţionistă 
asupra produselor şi serviciilor, categoriile de cetăţeni defavorizaţi vor suferi.  RMGC a 
implementat în luna noiembrie 2005 un Program de bună vecinătate în scopul specific de a 
identifica persoanele defavorizate şi vulnerabile, de a stabili situaţia lor individuală şi de a 
implementa o serie de măsuri pentru a-i ajuta.  mai multe detalii privind programul de bună 
vecinătate sunt prezentate în capitolul 8.11 – Iniţiative existente. 

                                                
56 Vezi: http://themes.eea.eu.int/Sectors_and_activities/transport 
57 Impactul asupra mediului generat de Proiect este în principal atenuat prin documentaţia de proiectare a minei, a uzinei de procesare şi 
prin planurile de închidere şi post-închidere şi de refacere ecologică precum şi prin planurile specifice de management.Utilizarea 
aspectelor de mediu ale comunităţii, fie că au sau nu legătura cu mina, aparţine de dezvoltarea durabilă a comunităţii.Există anumite 
probleme de mediu care pot fi atenuate de PDDC, însă acestea nu se referă la impacturi produse de Proiectul Roşia Montană. 
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Obiectivul acestei iniţiative este de ajuta persoanele vulnerabile în răspuns la 
potenţialele dificultăţi cauzate de Proiect.  În subcapitolul 8.11 se dă o definiţie a persoanelor 
vulnerabile.  

RMGC intenţionează să colaboreze cu departamentele guvernamentale la 
identificarea persoanelor vulnerabile care vor fi afectate de Proiect şi să elaboreze măsuri 
corespunzătoare de atenuare a potenţialelor dificultăţi cauzate de acesta.   Aceste măsuri 
vor cuprinde luarea în considerare în mod special în ceea ce priveşte angajarea în cadrul 
RMGC, locuinţe sociale, asigurarea unor servicii precum transport la cumpărături, îngrijire 
medicală, asigurarea de medicamente, organizarea unor evenimente; lucrări minore de 
întreţinere a gospodăriei; curăţarea zăpezii în timpul iernii, tăierea lemnelor; şi atenţie 
specială cu privire la amplasamentul şi momentul strămutării locuinţei.    Multe dintre aceste 
iniţiative pot rămâne sub incidenţa Programului de bună vecinătate, ca parte a programului 
de responsabilitate socială a societăţii pe durata de existenţă a minei, ca apoi să fie preluate 
de către Fundaţie (Capitolul 9) după închidere.   

Aceste măsuri de atenuare se vor îmbina cu programele proprii ale guvernului român 
de protecţie a populaţiei vulnerabile.  Pe măsură ce Proiectul Roşia Montană avansează şi 
pe măsură ce structura socială şi sistemele de sprijin neoficiale se schimbă, această 
asistenţă va evolua la rândul ei.  

Spre exemplu, în ceea ce priveşte presiunea inflaţionistă, RMGC va analiza ideea 
aplicării unui coeficient indexat de inflaţie asupra pensiilor sau ajutorului social al 
persoanelor vulnerabile şi defavorizate pentru a completa venitul lor de bază.  O ideea ar fi 
asigurarea unui coş de mâncare săptămânal stabilit împreună cu persoana în cauză.  Sau 
oferirea unei subvenţii pentru utilităţi sau alte cheltuieli de trai regulate.  În acest mod, 
calitatea vieţii acestor persoane nu va scădea datorită inflaţiei.  

Aceste forme de asistenţă socială pot fi implementate numai în strânsă cooperare cu 
autorităţile locale.  
 
8.8.7 Gestionarea iniţiativelor de dezvoltare durabilă a comunităţii 
Obiectivele acestei iniţiative sunt: 
• Realizarea zonelor de strămutare de la Alba Iulia şi Piatra Albă, inclusiv modernizarea 

unor sisteme de infrastructură comunală, după cum este necesar.  
• Asigurarea unor condiţii adecvate de tranziţie pentru predarea responsabilităţii privitor la 

exploatarea şi întreţinerea tuturor lucrărilor arhitecturale şi de construcţii din zonele de 
strămutare către factorii interesaţi din comunitate (de la sectorul public la cel privat sau 
civil). 

Mai specific, Compania construieşte clădiri şi infrastructură noi şi de asemenea 
modernizează infrastructura existentă pentru a susţine zonele de strămutare de la Piatra 
Albă şi Alba Iulia.  Aceste lucrări arhitecturale şi de infrastructură cuprind: 
• Lucrări arhitecturale: locuinţe, sedii de instituţii (primărie, staţie de poliţie, poştă, casă de 

cultură, departament de pompieri, şcoli şi teren de sport), magazine, biserici, pieţe 
precum şi lucrările de sistematizare aferente.  

• Lucrări de infrastructură: drumuri, lucrări de gospodărire a apelor pluviale, alimentarea şi 
distribuţia apei, alimentarea şi distribuţia energiei electrice, reţele de canalizare şi 
epurare şi colectarea şi evacuarea deşeurilor solide.  

Maximizarea utilizării firmelor şi resurselor de pe plan local (forţă de muncă şi 
furnizori) la realizarea / modernizarea clădirilor şi infrastructurii de mai sus va genera o 
importantă activitate economică în zonă.  Odată realizate, responsabilitatea pentru 
gestionarea curentă a acestor lucrări trebuie transferată factorilor interesaţi competenţi ai 
comunităţii.  RMGC va colabora cu aceşti factori interesaţi şi se va asigura că aceştia sunt 
pregătiţi şi că dispun de capacitatea financiară şi tehnică şi de capitalul fizic necesare în 
vederea preluării lucrărilor.   Posibilele activităţi cuprind: 
• Instruirea autorităţilor în ceea ce priveşte capacitatea tehnică şi financiară necesară 

pentru a prelua exploatarea şi întreţinerea lucrărilor arhitecturale şi de construcţii.  
• Strategii de maximizarea a beneficiilor pentru populaţia locală legate de exploatarea şi 

întreţinerea lucrărilor (angajări din rândul localnicilor). 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Plan de dezvoltare durabilă a comunităţii  

Capitolul 8: Programul de dezvoltare durabilă a comunităţii  
Pagina 106 din 167 

• Acolo unde resursele financiare sunt modeste, implicarea comunităţii în exploatarea şi 
întreţinerea lucrărilor. 

 
8.8.8 Preocupare pentru sănătate şi educaţie 

Starea generală a sănătăţii în comunitate este deficitară.  În anul 2004, în jur de 62 
% dintre familiile chestionate58 din Roşia Montană au avut unul sau mai mulţi membri care 
au solicitat îngrijire medicală pentru boli grave. Dacă se compară această situaţie cu 
informaţiile prezentate în tabelul din subcapitolul 5.2. - Riscuri de îmbolnăvire, impactul stării 
proaste de sănătate asupra comunităţii, în ceea ce priveşte costul economic şi consecinţele 
sociale, este foarte ridicat.  

Cauzele sunt riscurile profesionale (mai ales în minerit) precum şi regimul alimentar 
bogat în grăsimi, stresul şi alcoolismul.  

În urma unor studii detaliate asupra preocupării pentru sănătate efectuate la sfârşitul 
anului 2005, s-au identificat cinci probleme principale de sănătate cauzate de comportament 
şi de starea mediului înconjurător, în principal de calitatea aerului:  

• Fumatul, atât activ cât şi pasiv 

• Calitatea aerului la locul de muncă 

• Alergiile 

• Calitatea aerului în interiorul locuinţelor 

• Calitatea aerului de afară.  
Fumatul are de departe cel mai important impact şi efect asupra sănătăţii.  Ultimele 

trei pot alterna în funcţie de circumstanţe.  În plus, calitatea apei din fântâni şi foraje poate 
prezenta o problemă cu privire la concentraţiile de metale grele în funcţie de locaţia forajelor 
faţă de lucrări miniere actuale sau din trecut.  

Reducerea acestor presiuni asupra sănătăţii impune informaţii, preocupare şi un efort 
conjugat pentru reducerea numărului de fumători şi atenuarea riscurilor prezentate de 
celelalte categorii.    Din nou, aceasta este o iniţiativă care trebuie implementată în 
colaborare cu autorităţile publice şi sanitare locale.  

Este de asemenea prevăzută implementarea unor programe de conştientizare 
privitor la sănătate care tratează probleme cum ar fi fumatul, alcoolismul şi sănătatea 
reproductivă şi sexuală din cadrul comunităţii.   Acestea vor fi în parte oferite, însă este 
posibil să continue după cum va fi necesar.  Aceste programe vor fi implementate în şcoli şi 
în centre sociale şi medicale.   Sprijinul trebuie îndreptat şi spre activităţile aferente 
grupurilor şi organizaţiilor de sprijin familial din comunitate, precum cele care pun accent pe 
drepturile femeilor şi copiilor şi pe sănătatea reproductivă.  
Serviciile medicale asigurate în comunitate sunt limitate. Pentru un obiectiv industrial de 
amploarea Proiectului Roşia Montană se impun servicii  medicale şi sanitare multilaterale şi 
moderne.  Nu numai pentru planurile de intervenţie în caz de urgenţă ci şi pentru starea 
zilnică de sănătate a oamenilor.   

În vederea respectării mai multor politici, RMGC trebuie să asigure existenţa unor 
servicii medicale moderne.   Aceasta include un medic generalist şi un centru medical de 
prim ajutor în Roşia Montană precum şi un spital dotat pentru un anumit nivel de cazuri de 
urgenţă şi chirurgicale.  Urgenţele medicale serioase impun un sistem sigur de evacuare 
medicală.  Sistemul SMURD asigură acest serviciu, însă se impune construirea unui heliport 
în conformitate cu cerinţele.  

Serviciul de asistenţă medicală de urgenţă SMURD este o unitate mobilă de îngrijire 
medicală intensivă care ajută în toate tipurile de urgenţe în care viaţa umană este în pericol 
imediat.  Aceasta include accidente şi catastrofe casnice şi industriale precum şi afecţiuni şi 
boli grave cum ar fi crizele cardiace.  Serviciul este oferit gratuit şi cuprinde atât unităţi de 
intervenţie la sol cât şi aeriene.  

 
Se va asigura personal permanent în diferite unităţi de urgenţe ale spitalelor cu care 

SMURD are relaţii, ceea ce permite atenţie promptă pentru toate tipurile de situaţii medicale 

                                                
58 În timpul investigaţiilor privitor la condiţiile de referinţă 
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de urgenţă.   Pacienţii sunt transferaţi la alte departamente în funcţie de tipul de urgenţă şi 
de starea pacientului.  

SMURD transferă pacienţii nu numai la spitale din România ci şi din străinătate, în 
funcţie de circumstanţe.  

Se preconizează că va exista un număr mare de oameni, în special bărbaţi, care vor 
veni în zonă în căutarea unui loc de muncă.  Instructajul privind preocuparea pentru 
sănătate a comunităţii va ajuta la atenuarea problemelor de sănătate cu privire la aceasta, 
din partea comunităţii.  În Politica de angajări şi în Politica de sănătate profesională şi 
protecţia la locul de muncă se va prevedea  un instructaj cu privire la preocuparea pentru 
sănătate, ceea ce va ajuta la atenuarea unora dintre potenţialele impacturi negative. 
Sesiunile de instruire asupra problemelor de sănătate ale comunităţii vor cuprinde printre 
altele: igiena personală, sănătatea reproductivă, promovarea activă a metodelor moderne de 
contracepţie, asigurarea gratuită de contraceptive.  

8.9 Gestionarea patrimoniului cultural al zonei Roşia Montană  

Centrul istoric al localităţii Roşia Montană rămâne parte integrantă a caracterului 
cultural şi social al comunităţii. Însă deşi a fost desemnată zonă protejată, multe dintre 
clădirile istorice sunt în prezent într-o stare disperată, iar procesul de degradare al acestora 
continuă ca urmare a perioadei îndelungate de depresiune economică a zonei.  Autorităţile 
locale, cu bugete şi mijloace limitate îşi concentrează eforturile asupra altor nevoi presante 
de dezvoltare socială şi economică. Imigrarea din localitate a înrăutăţit şi mai mult situaţia. 

 
Pentru a inversa această tendinţă şi pentru a conserva patrimoniul cultural trebuie să 

existe o economie durabilă în Roşia Montană.  Proiectul Roşia Montană oferă comunităţii un 
catalizator pentru stimularea investiţiilor şi a dezvoltării (locale), care poate contribui la 
soluţionarea problemelor de conservare şi gestionare cu privire la centrul istoric al localităţii 
Roşia Montană (menţionată aici sub denumirea de Vechea Roşia Montană).Figura 8.3 
prezintă câteva exemple de monumente istorice din Roşia Montană. 
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Figura 8.3. Monumente istorice în Roşia Montană 
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Mijlocul principal de dezvoltare propus de RMGC în PDDC este Fundaţia (vezi Capitolul 9). 
În cadrul Fundaţiei va exista un departament special care va gestiona aspectele culturale şi 
istorice.  În vederea realizării cu succes a acestei sarcini, Departamentul de Patrimoniu va 
trebui să deţină informaţii detaliate despre diversele aspecte ale patrimoniului cultural 
existent la Roşia Montană.  Membrii Fundaţiei vor include factori interesaţi locali, politicieni şi 
experţi în patrimoniu cultural capabili să ia hotărâri adecvate privitor la gestionarea 
resurselor de patrimoniu cultural al Roşiei Montană.    

Activităţile pe care le poate desfăşura Fundaţia în scopul promovării turismului 
cultural şi al protecţiei resurselor culturale sunt următoarele:  
• Înfiinţarea, asigurarea de personal şi administrarea unui centru/muzeu al patrimoniului 

cultural pentru depozitarea artefactelor descoperite prin programele arheologice 
sponsorizate de RMGC şi a celor din muzeul RoşiaMin; 

• Repararea şi menţinerea în bună stare a clădirilor istorice;  
• Promovarea patrimoniului industrial minier al localităţii Roşia Montană; 
• Promovarea localităţii ca destinaţie turistică naţională şi internaţională;  
• Diseminarea informaţiilor strânse în timpul cercetărilor arheologice, etnologice şi privitor 

la clădirile istorice, inclusiv pagini de Internet, articole sau cărţi ştiinţifice similare cu 
Studiul Etnologic finanţat de RMGC, broşuri populare sau alte publicaţii.  

Alte activităţi de dezvoltare comunitară desfăşurate de Fundaţie, care vor contribui de 
asemenea la conservarea patrimoniului cultural al localităţii Roşia Montană, sunt:  
• Utilizarea Programului de dezvoltare a competenţelor şi abilităţilor profesionale pentru ca 

localnicii interesaţi să înveţe meserii tradiţionale zonei şi pentru încurajarea artizanilor şi 
meşteşugarilor.  

• Calificarea localnicilor în metode tradiţionale de construcţie:   dulgherie/tâmplărie, 
tencuire cu var, prelucrarea metalelor, etc.; 

• Predarea artelor tradiţionale regiunii pentru a obţine o creştere a veniturilor şi a 
potenţialului turistic în Roşia Montană.   

În mod ideal, Departamentul de Patrimoniu din cadrul Fundaţiei va avea reprezentare 
din partea liderilor comunităţii şi autorităţilor locale precum şi arheologi, curatori de muzeu, 
autorităţi locale, cadre didactice şi localnici interesaţi.  Responsabilitatea asupra deciziei 
finale în această privinţă revine directorului executiv.  Fundaţia va fi cea care va stabili care 
sunt măsurile cele mai avantajoase pentru protejarea patrimoniului cultural al localităţii Roşia 
Montană şi care iniţiative sunt realizabile din punct de vedere financiar.  

Se va urmări, în plus faţă de guvern şi instituţiile de învăţământ, stabilirea unei 
colaborări sau a unui parteneriat cu instituţii similare cum ar fi Fundaţii existente şi alţi 
specialişti.  

RMGC va dona Fundaţiei casele pe care le cumpără în Vechea Roşia Montană.  
Aceasta transferă către Comunitate dreptul de proprietate şi administrarea unei componente 
importante a patrimoniului cultural al comunităţii.  Fundaţia va funcţiona ca birou de cazare 
al RMGC pe perioada de funcţionare a minei, creând un flux de venituri.  Se vor renova şi 
întreţine cât mai multe case posibil în Vechea Roşia Montană în vederea reînchirierii 
acestora la RMGC, ca spaţiu de birouri sau de cazare. După sistarea activităţii şi închidere, 
Fundaţia va păstra dreptul exclusiv de a dezvolta Vechea Roşia Montană în numele 
comunităţii.  

Un model util şi o sursă de experienţă pentru această funcţiune a Fundaţiei o 
reprezintă Trustul Mihai Enescu, fondat în anul 1987. Trustul Mihai Eminescu este dedicat 
conservării şi renaşterii satelor şi comunelor din Transilvania şi din Maramureş.  Obiectivele 
acestuia includ conservarea patrimoniului construit şi natural şi promovarea educaţiei şi 
culturii în România.  

”Proiectul Sat Intact" iniţiat de Trust vizează conservarea structurii satelor, 
remedierea problemei diminuării veniturilor şi reînvierea simţului comunitar al acestora.  
Trustul ajută locuitorii din anumite zone să-şi creeze noi surse de venituri şi să-şi restaureze 
casele prin utilizarea de materiale tradiţionale.  

Trustul este de asemenea implicat într-o serie de alte iniţiative, precum: conservarea 
bisericilor, restaurarea clădirilor istorice, promovarea meşteşugurilor tradiţionale şi facilitarea 
şi finanţarea activităţilor de ecoturism.  Trustul este susţinut de persoanele fizice şi fundaţiile 
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care împărtăşesc preocuparea pentru conservarea unui patrimoniu unic şi oferă o viaţă nouă 
satelor din Transilvania. 

8.10 Metoda de jos în sus – Capitalul uman şi natural al comunităţii 

O altă abordare a dezvoltării durabile se referă la evaluarea directă a ceea ce îşi 
doreşte comunitatea şi a capitalului uman, natural şi financiar disponibil şi prin urmare 
stabileşte de ce cererea nu satisface oferta existentă.  Motivele pentru aceasta sunt printre 
altele accesul la finanţare, deficitul de cunoştinţe, lipsa de informaţii, existenţa unor 
tehnologii (specifice), cerinţele legale covârşitoare, etc.  

În mod ideal, o comunitate viabilă şi vibrantă dispune de o gamă diversificată de 
industrii care o susţin.  Promovarea lărgirii bazei economice a comunităţii este esenţială 
pentru o dezvoltare economică susţinută, independentă de Proiectul Roşia Montană.  Din 
nou abordarea tri-sector este esenţială aici.   

Pentru a ajuta la determinarea tipului de activităţi care ar putea fi iniţiate, RMGC prin 
intermediul Fundaţiei, va efectua o serie de evaluări.  Acestea sunt: 
• Cerere – ce îşi doreşte comunitatea 
• Ofertă – ce capacităţi are comunitatea 
• Bariere - analiza diferenţei dintre cerere şi ofertă 
• Oportunităţi – cerere de activităţi/produse/servicii care nu poate fi satisfăcută de oferta 

actuală.  
Această evaluare va ajuta la perfecţionarea activităţilor şi iniţiativelor pe care le 

implementează RMGC în colaborare cu factorii interesaţi locali.  În practică, acestea vor 
constitui analize SWOT59 privind potenţialul de dezvoltare a comunităţii.  Acestea sunt 
explicate mai în detaliu în cele de mai jos: 
 
8.10.1 Cerere Evaluarea dorinţelor şi nevoilor comunităţii 
Sondaj în cadrul comunităţii pentru a determina ce doreşte şi/sau de ce are nevoie aceasta 
cu privire atât la dezvoltarea economică cât şi socială.  Gruparea acestor dorinţe şi nevoi: 
• Educaţia şi dezvoltarea capacităţilor împărţite pe discipline 
• Domeniul administrativ, inclusiv aptitudini administrative, de management şi financiare 
• Domeniul tehnic detaliat pe abilităţi 
• Informatică şi comunicaţii 
• Domeniul financiar, inclusiv acces la finanţare, investitori şi consiliere.  

Ce şi-ar dori oamenii să vadă în comunitate, cum le-ar place lor să se dezvolte 
aceasta, în ce fel de comunitate? Ce fel de servicii, activităţi şi produse şi-ar dori să aibă la 
dispoziţie. 
 
8.10.2 Ofertă Evaluarea capitalul uman existent al comunităţii 

Analizarea şi evaluarea capacităţilor şi competenţelor existente care sunt în prezent 
disponibile în cadrul comunităţii.    Gruparea acestora în diverse categorii, în măsura în care 
este posibil, păstrând categoriile de la "cerere” de mai sus: 
• Educaţia împărţită pe discipline 
• Domeniul administrativ, inclusiv aptitudini administrative, de management şi financiare 
• Domeniul tehnic detaliat pe abilităţi 
• Informatică şi comunicaţii 
• Domeniul financiar, inclusiv acces la finanţare, investitori şi consiliere.  

Cum sunt utilizate în prezent aceste capacităţi şi competenţe? Sunt acestea utilizate 
în mod optim? În ce activităţi mai eficiente şi mai optime ar putea fi folosite capacităţile 
existente pentru a promova astfel o dezvoltare mai rapidă şi pentru a permite angajarea altor 
capacităţi neutilizate? 
 

                                                
59 Puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări – un instrument puternic de prezentare a informaţiilor de analiză.  
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8.10.3 Bariere  Analiza diferenţelor dintre nevoi şi capacităţi 
Efectuarea unei analize comparative între ceea ce îşi doreşte comunitatea privitor la 

dezvoltarea economică şi socială şi care sunt capacităţile şi competenţele existente. 
Acestea cuprind: 
• intelectual – nu există abilităţi 
• informativ – lipsesc cunoştinţele 
• administrativ – lipseşte capacitatea de management 
• tehnic – lipsesc cunoştinţele şi/sau tehnologia sub formă fizică 
• economic – lipseşte accesul la finanţare în condiţii acceptabile 
• birocraţie – regim de reglementare restrictiv. 

Este esenţial pentru elaborarea soluţiilor de depăşire a barierele şi obstacolelor să se 
evalueze de ce o cerere nu este satisfăcută utilizând capacitatea existentă.  

 
8.10.4 Oportunităţi Evaluarea posibilităţilor de dezvoltare 

Posibilităţile cele mai realiste şi mai rapide de dezvoltare sunt cele dorite de 
comunitate şi pentru care există capacitate.  Realizarea analizei comparative va da 
posibilitatea firmei RMGC şi Fundaţiei de a identifica aceste dezvoltări.  

Cunoaşterea cu exactitate a principalelor obstacole şi bariere, după cum se identifică 
în urma realizării analizei comparative, este esenţială în acest caz.   

Se va elabora o listă de prioritate a iniţiativelor.  Aceasta va cuprinde activităţile ”cu 
începere imediată” care pot fi implementate rapid.  Iniţiativele ”simple” vor fi trecute primele 
în listă, fiind urmate de iniţiativele mai complexe care impun investiţii mai substanţiale în 
ceea ce priveşte capitalul uman, natural şi financiar.   

Fiecare iniţiativă trebuie evaluată cu privire la durabilitatea socială, de mediu şi 
economică a acesteia.   

Capital natural existent: apă, aer, terenuri 
Se va efectua o analiză detaliată a capitalului natural existent, independent de 

studiile de evaluarea a capitalului uman şi financiar prezentate mai sus. Această analiză va 
examina oportunităţile de dezvoltare ale fiecărui factor de mediu: apă, sol şi aer.  Figura 8.4 
prezintă caracteristicile principale ale folosinţei terenurilor din Roşia Montană precum şi o 
harta topografică ce separă terenurile cu fâneţe de cele cu păşuni. 
• Analiza va evalua portanţa sistemelor naturale în raport cu activităţile propuse.   În plus, 

va lua în considerare posibilităţile de dezvoltare existente pentru utilizarea capitalului 
natural într-un mod durabil din punct de vedere ecologic.  Spre exemplu: Agricultura şi 
solul, inclusiv tipuri specifice de culturi agricole şi de activităţi zootehnice precum 
cultivarea de fân organic şi creşterea vitelor; 

• Silvicultura, fel de mult ca o posibilă sursă de energie de tip biomasă cât şi ca sursă 
convenţională de lemn de foc sau chiar ca materie primă pentru fabricarea de mobilier 
stilizat.  
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Figura 8.4. Caracteristicile de folosinţă a terenului în Roşia Montană 
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Posibilităţile de utilizare a aerului variază de la paragliding şi baloane cu aer cald până la 
mult mai puţin doritul receptor pentru reziduurile de la alte activităţi.  Aceste reziduuri provin 
de la arderea lemnului pentru încălzire şi prepararea hranei.  
 
8.10.5 Posibilităţi de utilizare a capitalului natural disponibil 
Ca urmare a estimărilor făcute pentru capitalul natural au aparut concepte ale unor posibile 
folosinţe ale sale. Lista următoare e pur speculativă, din moment ce experţi calificaţi trebuie 
să estimeze în mod corespunzător acest potenţial: 
 
Teren 
• Silvic – mobilier stilizat, sursă de energie (modernă) de tip biomasă 
• Culturi (organice) – spre exemplu: export de fân în Europa de Vest pentru producţie de 

ciuperci  
• Ferme zootehnice (organice), prelucrarea cărnii şi pieilor (tăbăcării)  
• Sărituri cu frânghia, alpinism 
• Plimbări, excursii cu cortul, schi. 
 
Apa 
• Surse de apă – zone de picnic, ferme piscicole, plutărit  
• Producere de energie electrică prin realizarea de micro hidrocentrale. 
 
Aer 
• Zbor cu balonul, cu paraşute, cu parapanta, înălţare zmeu.   
• mini mori de vânt şi mini şi instalaţii fotoelectrice pentru producerea de energie. 
 
Strategii pentru dezvoltarea durabilă a resurselor 
Odată ce s-a evaluat capitalul natural şi s-au identificat activităţile potenţiale, următorul pas îl 
reprezintă dezvoltarea strategiilor de implementare a acestor activităţi.  Pentru a sprijini şi 
facilita acest lucru, se va crea Fundaţia de Dezvoltare Roşia Montană, prezentată în 
continuare la Capitolul 9. 

8.11 Iniţiative existente – Programul de bună vecinătate  

Programul de bună vecinătate face parte din iniţiativa privind responsabilitatea 
socială a companiei RMGC şi a început în luna noiembrie 2005. Odată ce Fundaţia şi PDDC 
sunt implementate, mai multe dintre iniţiativele din cadrul programului de bună vecinătate 
vor fi transferate Fundaţiei, cum ar fi de exemplu aspectele de formare profesională. Alte 
iniţiative, precum Centrul pentru comunitate, se preconizează că vor rămâne independente 
şi parte a Programului de bună vecinătate, deoarece acestea asigură asistenţă foarte 
specifică pentru anumite categorii din cadrul comunităţii.  Până la lansarea Fundaţiei şi a 
PDDC, Programul de bună vecinătate îşi va asuma unele dintre sarcinile acestora, în 
beneficiul comunităţii şi a RMGC.  

În acest moment (ianuarie 2006), Programului de bună vecinătate are cinci 
componente, însă aceasta se va schimba pe măsură ce situaţia comunităţii evoluează 
împreună cu Proiectul Roşia Montană.  Figura următoare ilustrează structura Programului de 
bună vecinătate:  
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Figura 8.5.  Programul de bună vecinătate al RMGC 
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Motivele care au dus la elaborarea Programului de bună vecinătate derivă din faptul 
că deşi va exista un câştig net în ceea ce priveşte bunăstarea pentru comunitate datorită 
prezenţei Proiectului Roşia Montană, unora dintre factorii interesaţi le va fi greu să se 
acomodeze cu schimbările inevitabile şi vor suferi într-adevăr din cauza prezenţei 
Proiectului.   Persoanele vulnerabile din comunitate – în esenţă cei care nu se vor putea 
adapta sau care nu vor putea profita de schimbările aduse de Proiectul Roşia Montană – 
trebuie luaţi în considerare în mod corespunzător pentru ca viaţa acestora să nu fie afectată 
negativ.    

Centrul pentru Comunitate şi Programul de bună vecinătate caută să identifice 
persoanele vulnerabile şi să vadă ce se poate face pentru a-i ajuta.  Este de asemenea o 
metodă de contact şi comunicare mai directe între RMGC şi comunitate.  
Obiectivele Programului de bună vecinătate sunt:  
• Să contribuie la obiectivele generale ale RMGC de realizare a unui proiect minier model; 
• Să cunoască şi să înţeleagă nevoile celui mai important factor interesat în Proiectul 

Roşia Montană - comunitatea;  
• Să-i identifice şi să-i ajute pe cei aflaţi în nevoie, aşa cum ar face un bun vecin;  
• Să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii în zona de influenţă a proiectului; 
• Să ajute la obţinerea ”licenţei sociale” din partea comunităţii prin îmbunătăţirea relaţiei 

dintre RMGC şi comunitate; 
• Să se implice în procesul de consultare publică. 

S-a stabilit o definiţie pentru persoanele vulnerabile folosind experienţa câştigată ca 
urmare a Planului de acţiune pentru strămutare şi relocare şi în consultare cu primăria.   
Această definiţie folosită în sensul Programului de bună vecinătate şi a Centrului pentru 
Comunitate este: 

”O persoană sau o categorie de persoane din comuna Roşia Montană şi/sau din 
zona de influenţă a Proiectului Roşia Montană care au o capacitate redusă sau limitată de 
participare directă în Proiectul Roşia Montană din cauza unor circumstanţe sau situaţii 
inevitabile care îi pun în dezavantaj sau suferă privaţiuni considerabile datorită sărăciei sau 
slabei calităţi a vieţii”.    Aceste persoane cuprind, dar nu se limitează la: persoane afectate 
de unul sau mai multe dintre aspectele următoare: izolare, vârstă, dizabilitate psihică sau 
fizică, venit redus sau inexistent, boală şi legături slabe de familie sau lipsa acestora".  

Persoanele potenţial vulnerabile cuprind bătrânii săraci, familiile întreţinute de femei 
singure, proprietari de teren săraci, chiriaşi săraci şi persoane sărace handicapate sau 
bolnave cronic. 

S-au analizat baza de date a RMGC cu privire la comunitate şi liste oficiale obţinute 
de la primărie în scopul identificării persoanelor vulnerabile.  Aceste persoane au fost 
vizitate, iar lista continuă să fie perfecţionată prin interacţiune şi feedback de la cetăţenii 
comunităţii.   
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Tabelul următor cuprinde un rezumat al obiectivelor şi acţiunilor întreprinse până la 
începutul lunii februarie 2006:  
 
Tabelul 8-1. Sinteza iniţiativelor din programul de bună vecinătate  

Iniţiativă PBV Rezumat şi descriere 

Centru pentru 
Comunitate 
        

Ajutor oferit la 50 de persoane vulnerabile; cum ar fi: curăţarea zăpezii, 
tăierea lemnelor pentru foc, întreţinerea gospodăriilor şi transport. 
30 de oameni foarte săraci primesc regulat un coş cu alimente de bază 
9 telefoane mobile oferite unor persoane în vârstă, bolnave şi izolate pentru 
a da posibilitatea unei intervenţii rapide în caz de urgenţă (decembrie 2005).    
Urmează să se distribuie mai multe telefoane. 

Centru de informare 
prin Internet 
      

6 calculatoare puse la dispoziţie gratuit pentru utilizare de către comunitate. 
Cursuri de utilizare şi cu privire la alte aspecte de informatică oferite gratuit 
de administrator 

Programe de formare 
profesională 
 
Oferite gratuit 
factorilor interesaţi din 
comunitate 

O serie de iniţiative: 
Ateliere de tâmplărie – renovarea şi dotarea unui atelier condus de un 
tâmplar şef care va forma ucenicii ce vor lucra la construirea zonei Piatra 
Albă şi la întreţinerea caselor din zona protejată; 
Formare în resurse umane inclusiv cereri de angajare şi asistenţă în 
probleme pregătitoare, cum ar fi scrierea cererilor de angajare, a curriculum 
vitae, pregătirea pentru un interviu de angajare, etc. 
Cursuri de instruire în informatică cu un program de 150 - 200 de ore de 
curs, în funcţie de solicitări;  
Alte cursuri, în funcţie de solicitări. 

Centru Cultural 

Organizare de evenimente, seara sau după amiaza, pentru diferite categorii 
ţintă: informaţii rurale pentru copii; cor pentru vârstnici; seara femeilor în 
vârstă; evenimente pentru tineri, etc.  Primul eveniment a fost organizat în 
februarie 2006 

Centru de gimnastică 
şi antrenament 

În prezent în construcţie (februarie 2006). Un preţ nominal sau gratuit - 
urmează să se stabilească. 
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9 Fundaţia de Dezvoltare Roşia Montană 
 

Fundaţia reprezintă nava amiral care va gestiona majoritatea iniţiativelor legate de 
PDDC.  Va fi creată de RMGC, însă în final va ajunge 100% independentă de RMGC. Acest 
capitol prezintă strategia şi viabilitatea creării Fundaţiei non-profit de Dezvoltare Roşia 
Montană în scopul de a asigura ca rezultat al activităţilor miniere desfăşurate de RMGC, o 
dezvoltare economică durabilă în Roşia Montană şi în zona înconjurătoare - comunitatea.  

Trebuie să fie clar pentru factorii interesaţi faptul că Fundaţie este un mijloc creat de 
RMGC ca urmare a Proiectului Roşia Montană.  Întregul concept al Fundaţiei a fost/este o 
iniţiativă a RMGC în beneficiul comunităţii şi în scopul asigurării dezvoltării durabile a 
acesteia.  

9.1 Misiune 

Să asigure şi să maximizeze dezvoltarea continuă socială, de mediu şi economică a 
comunităţii Roşia Montană.  

9.2 Obiective 

Obiectivele generale ale Fundaţiei sunt următoarele: 
• Să asigure faptul că activităţile miniere au ca rezultat o dezvoltare socio-economică 

durabilă în comunitatea Roşia Montană60 şi să continue pe perioadă nedefinită de timp 
după sistarea şi închiderea activităţilor miniere;    

• Să promoveze dezvoltarea durabilă a comunităţii Roşia Montană independent de 
Proiectul Roşia Montană; 

• Să se asigure că RMGC îşi îndeplineşte angajamentele cu privire la dezvoltarea socială 
şi economică durabilă, cu respectarea atât a legislaţiei române cât şi europene, precum 
şi a Principiilor Equator ale CFI, după cum se prevede în Capitolul 2 al PDDC;  

• Să se asigure că RMGC îşi desfăşoară activitatea în cooperare şi în armonie cu 
comunitatea; 

• Să reprezinte o voce a comunităţii în scopul asigurării unei reprezentări eficiente în toate 
aspectele de relaţii cu companii miniere.  

Dacă are succes, Fundaţia poate constitui un model de dezvoltare care poate fi 
reprodus în alte zone unde sunt programate sau există deja investiţii industriale de 
amploare, din România, din alte ţări cu economie de tranziţie sau pur şi simplu în regiuni 
izolate şi sărăcite.   Fundaţia poate fi un exemplu de cum să se dezvolte durabil comunităţi 
în colaborare cu sectorul de industrie (grea), public şi civic.   

9.3  Cheia succesului 

Tabelul următor prezintă principalele aspecte pentru succesul Fundaţiei precum şi riscurile 
posibile.  
 

                                                
60 Comunitatea este amplu definită în Capitolul 5 al acestui document 
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Tabelul 9-1. Fundaţia de Dezvoltare Roşia Montană: cheia succesului şi riscuri 

Cheia succesului Riscuri 

Crearea unei independenţe financiare şi de 
funcţionare faţă de RMGC cât mai repede posibil  

Nu reuşeşte să obţină independenţă faţă de 
activităţile miniere  Comunitatea poate percepe 

Fundaţia ca o entitate în strânsă legătură cu 
RMGC şi care urmează instrucţiunile acesteia 

O permanentă viabilitate financiară a tuturor 
serviciilor şi activităţilor 

Nu se obţine o viabilitate financiară 
independentă (în special faţă de RMGC) 

Administrarea şi organizarea Fundaţiei revine 
reprezentanţilor factorilor interesaţi din cadrul 

comunităţii 

Factorii interesaţi din cadrul comunităţii nu sunt 
implicaţi în mod activ sau nu acţionează ca 

reprezentanţi cu drepturi depline 
Fundaţia, serviciile şi activităţile acesteia inclusiv 
procesele de aplicaţie sunt conduse într-un mod 

eficient şi eficace. 

Fundaţia este supra-împovărată de procedurile 
birocratice şi administrative 

Toate activităţile sunt realizate într-o manieră 
responsabilă din punct de vedere ecologic, 

social şi economic. Aspectele economice vor fi 
complet integrate în cele economice şi sociale. 

Agenţii economici independenţi (noi) 
implementează activităţile fără să ţină seama de 

impactul social şi de mediu al acestora.    

Comunicare amplă şi completă cu privire la 
Fundaţie, la misiunea, obiectivele, serviciile şi 

accesibilitatea acesteia în tot cuprinsul 
comunităţii, în vederea promovării Fundaţiei. 

Fundaţia nu are o prezenţă pozitivă importantă 
în comunitate şi fie rămâne sub-utilizată fie 
misiunea acesteia nu este bine înţeleasă.  

Participare activă şi eficientă din partea factorilor 
interesaţi Viziunea şi angajamentul din partea 

factorilor interesaţi pentru dezvoltarea 
comunităţii lor este o condiţie obligatorie pentru 

reuşita dezvoltării durabile a comunităţii.  

Dacă factorii interesaţi nu se angajează activ în 
activităţile Fundaţiei şi nu utilizează serviciile 

oferite atunci Fundaţia şi PDDC vor eşua.  

Participare maximă din partea tuturor membrilor 
comunităţii, inclusiv a tuturor categoriilor de 
vârstă şi a minorităţilor indiferent de sex şi 

poziţie socială.   

Nu reuşeşte să menţină sprijinul comunităţii 
atrăgând numai sub-categorii ale comunităţii  

Asigurarea unei implicări maxime din partea 
tuturor membrilor comunităţii în toate aspectele 

activităţilor Fundaţiei 

Fundaţia nu reuşeşte să-şi repartizeze serviciile 
care se adresează specific comunităţii 

Participare maximă din partea tuturor membrilor 
comunităţii într-un mod nediscriminatoriu. 

Principii de funcţionare care să garanteze faptul 
că categoriile vulnerabile, respectiv:  mamele 

singure, populaţia săracă, cu dizabilităţi, în 
vârstă, de etnie rromă, etc. au acces complet la 

servicii şi activităţi 

Percepţie din partea comunităţii că Fundaţia este 
numai pentru unele categorii selecte ale 

comunităţii 

  
Cheile succesului şi riscurile aferente expuse în tabel nu au un caracter exhaustiv.   

9.4  Membrii Fundaţiei 

RMGC va fi membrul fondator împreună cu un membru fondator onorific, care încă 
nu a fost stabilit. RMGC va numi un comitet director, respectiv Consiliul de administraţie. 
Direcţia strategică a Fundaţiei va fi formulată de către Consiliul de administraţie. Mandatul 
iniţial al Consiliului de administraţie va include numirea unui director general care va stabili o 
structură de conducere adecvată. 

Consiliul de administraţie va fi constituit din factori interesaţi din cadrul comunităţii, 
respectiv lideri ai comunităţii şi societăţii civile, cadre didactice, conducători din cadrul 
bisericii, părinţi, experţi, de exemplu arheologi, etc. Odată  înfiinţat Consiliul de administraţie 
şi structurile de conducere ale Fundaţiei stabilite, RMGC va avea un loc în Consiliul de 
administraţie.  RMGC îşi va păstra locul în Consiliul de administraţie atâta timp cât RMGC 
este un factor interesat, după cum se defineşte în prezentul document.  RMGC nu va avea 
drept de vot majoritar şi prin urmare nu va controla direcţia strategică stabilită de Consiliul de 
administraţie.  
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Se vor crea trei comisii:  
 
Tabelul 9-2. Fundaţia de Dezvoltare Roşia Montană: comisii la nivel de consiliu de 

administraţie  

Comisia Descriere 

Comisa de administrare 

Asigură funcţionarea Fundaţiei în conformitate cu 
prevederile actului constitutiv stabilit de membrii fondatori.  
Fundaţia respectă ordinea publică şi principiile de etică 
privitor la toate aspectele Fundaţiei.  

Comisa de audit 
Va menţine integritatea financiară a Fundaţiei prin numirea 
unui auditor cu calificare corespunzătoare în vederea 
efectuării verificării financiare anuale a Fundaţiei.  

Comisa de compensaţii 
Va fi responsabilă cu aducerea în atenţia Consiliului de 
administraţie a unor probleme legate de resurse umane şi 
de politici şi recomandări privind compensaţiile.  

9.5 Localizarea şi amenajările Fundaţiei  

Fundaţia trebuie să fie extrem de vizibilă, accesibilă şi complet integrată în structura 
socială şi culturală a localităţii Roşia Montană şi a comunităţii.  Fundaţia va avea sediul în 
Piatra Albă, noua localitate construită de RMGC. 
Pe scurt: 
• Amenajările Fundaţiei vor fi situate în Piatra Albă într-o zonă de mare vizibilitate, perfect 

accesibilă persoanelor cu dizabilităţi şi celor în vârstă. 
• După înfiinţarea Fundaţiei, se pot crea alte filiale ale acesteia în afara zonei Piatra Albă, 

în cazul în care activităţile impun existenţa unor filiale.  

9.6 Servicii 

Pentru ca Fundaţia să adere la misiunea ei, s-au creat sau se vor crea şi implementa 
o serie de servicii şi de activităţi.  Cel mai important este însă faptul că serviciile şi activităţile 
oferite de Fundaţie trebuie şi vor evolua.  Ideal, acestea vor fi determinate de cerere.   

Pentru a favoriza această cerere, Fundaţia va începe prin oferirea unei serii de 
servicii.  O activitate importantă cu privire la misiunea şi obiectivele Fundaţiei este de a face 
cunoscut în tot cuprinsul comunităţii modul în care Fundaţia poate fi în avantajul populaţiei, 
ce înseamnă serviciile acesteia şi modul în care se pot accesa aceste servicii.  

Fundaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror profituri pot fi reinvestite numai 
în folosul Fundaţiei.  Aceste societăţi comerciale pot furniza servicii precum: 
• Sediu administrativ pentru RMGC; 
• O pârtie de schi în zonă; 
• Cantină; 
• Han, pensiune, etc. 

Sau alte activităţi comerciale care să creeze un venit durabil pentru Fundaţie în 
vederea continuării activităţilor sale comerciale şi sociale orientate spre comunitate. 
Activităţile cu caracter comercial cuprind: 
• Incubator de afaceri 
• Centru de consultanţă în afaceri 
• Facilităţi de micro-finanţare.  
Activităţile cu caracter social cuprind:  
• Centru de instruire şi perfecţionare şi fondul de dezvoltare a abilităţilor 
• Administrarea serviciilor de cazare pentru Proiectul Roşia Montană 
• Birou de informare turistică şi centru cultural. 
Acestea sunt expuse pe scurt in cele ce urmează:  
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9.6.1 Obiectivele cu caracter comercial 
Obiectivele cu caracter comercial se referă la: 
• Căutarea şi evaluarea oportunităţilor viabile de afaceri cu potenţial de dezvoltare. 
• Evaluarea propunerilor şi planurilor de afaceri. 
• Efectuarea de analize economice de fond.  
• Asistenţă în formarea afacerii, sisteme şi implementare. 
• Adoptarea unei abordări intensive, de întrajutorare şi interacţiune care îi îndrumă în mod 

eficient pe întreprinzători prin transferul de afaceri şi abilităţi manageriale.   
• Asigurarea de sprijin administrativ pentru dezvoltarea afacerii, dacă este cazul, cu 

reprezentare neexecutivă la nivel de Consiliu de administraţie. Monitorizarea fiecărei 
investiţii în mod permanent şi conlucrarea strânsă cu întreprinzătorul (întreprinzătorii) şi 
cu echipa de conducere pentru a asigura respectarea principiilor de afaceri serioase.   

• Adăugarea de valoare la nivel strategic şi operaţional.  
• Asigurarea accesului la următoarele din partea RMGC: 
• Resursele administrative din domeniul juridic, fiscal, financiar, birotică şi resurse umane; 
• Reţeaua largă de contacte comerciale şi financiare, atât la nivel local cât şi din 

străinătate.  
• Căutarea de parteneri de afaceri oportuni în cazul în care este necesar pentru firmele din 

portofoliul acestuia.  
• Examinarea realizării unei afaceri şi a posibilităţilor de retragere din afacere de îndată ce 

acestea ajung autonome şi profitabile.    
 
9.6.2 Incubator de afaceri şi Program de dezvoltare a întreprinderilor mici 

Obiectivul Programului de dezvoltare a întreprinderilor mici în Roşia Montană este de 
a sprijini persoanele fizice şi juridice în ceea ce priveşte: 
• Înfiinţarea de noi activităţi comerciale în cadrul comunităţii, fie în legătură cu Proiectul 

Roşia Montană, fie independente de acesta;   
• Sprijinirea firmelor existente în comunitate în refacerea, îmbunătăţirea, extinderea sau 

modificarea activităţii, fie în legătură cu oportunităţile create de Proiectul Roşia Montană, 
fie independent de acestea; 

Programul de dezvoltare a întreprinderilor mici va asigura: 
• Sprijin financiar celor care vin cu idei viabile; 
• Servicii de asistenţă în afaceri pentru firme noi sau existente, cum ar fi consiliere, 

instruire în marketing, contabilitate, management, bugetare, vânzări, raportare, etc. 
Toate activităţile de sprijin financiar vor respecta legislaţia în vigoare în România cu 

privire la facilităţile de credite nebancare.  
 
9.6.3 Centru de consultanţă în afaceri 
• Identifică şi furnizează informaţii despre piaţă referitoare la oportunităţile economice ale 

comunităţii; 
• Furnizează asistenţă profesională (de ex: juridică, contabilă, fiscală) şi consiliere pentru 

micii întreprinzători din comunitate; Consultanţa în afaceri va cuprinde aspecte esenţiale 
de afaceri precum înfiinţare, cerinţe, înmatricularea firmei, cerinţe financiare şi fiscale, 
estimări ale cererii de pe piaţă şi oportunităţi de afaceri; 

• Furnizează anumite servicii comerciale, contra unui tarif, de ex: transmisii prin fax, 
contabilitate, fotocopiere, etc.; 

• Asigură asistenţă în întocmirea planurilor de afaceri în scopul obţinerii de credite sau 
accesării fondurilor europene sau a altor fonduri;   

• Seminarii de instruire, informare şi perfecţionare în scopul stimulării, identificării şi 
administrării afacerilor în comunitate.  
  

9.6.4 Facilităţi de micro-finanţare 
• Se va elabora şi implementa o facilitate de micro-finanţare în vederea stimulării micilor 

activităţi economice din comunitate; 
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• Sprijinul financiar va fi oferit ca bani de sămânţă care să permită populaţiei din 
comunitate să pornească mici activităţi comerciale.  

• Sprijinul financiar va fi disponibil pentru toţi membrii comunităţii cu condiţia respectării 
procedurilor de solicitare a acestuia; 

• Costul şi condiţiile pentru obţinerea sprijinului financiar vor fi accesibile, pentru a stimula 
viabilitatea unor activităţi comerciale solide din punct de vedere financiar; 

• Dobânzile se vor situa la un nivel comercial, însă acceptabil; 
• Sprijinul financiar se va acorda numai activităţilor capabile de a produce profit; 
• Înainte de acordarea unui credit, afacerea trebuie să fie bazată pe principii de 

funcţionare.  
 
9.6.5 Centru de instruire şi perfecţionare şi Programul de dezvoltare a abilităţilor 

Obiectivul Programului de dezvoltare a abilităţilor în Roşia Montană este de a oferi 
membrilor comunităţii sprijin general educaţional şi instruire în vederea îmbunătăţirii şanselor 
de ordin socio-economic a acestora. 

Programul de dezvoltare a abilităţilor are ca grup ţintă persoane fizice din cadrul 
comunităţii care doresc să-şi îmbunătăţească nivelul educaţional şi de calificare 
profesională. 
 
9.6.6 Biroul de cazare al RMGC/Proiectului Roşia Montană 
• În măsura în care este fezabil, spaţiile de cazare pentru afluxul preconizat de lucrători 

vor fi asigurate din comunitate şi din împrejurimi; 
• RMGC va subcontracta cerinţele de cazare pentru angajaţii săi către Fundaţie;  
• Se vor identifica capacităţile şi amenajările de cazare existente în zonă; 
• Se vor efectua analize comparative cu privire la standardul amenajărilor; 
• Se vor face lucrări de renovare pentru a asigura un standard de cazare corespunzător; 
• Toate contractele de leasing vor fi administrate prin Fundaţie.  
 
9.6.7 Vizitarea localităţii Roşia Montană – Centrul de informaţii turistice, Centrul 

cultural şi Muzeul Mineritului 
Roşia Montană beneficiază de mai multe caracteristici şi atracţii de interes pentru 

turişti. Moştenirea minieră ce prezintă istoria minieră începând cu tehnici din epoca romană 
până la metode ultramoderne, poate fi descrisă ca fiind cu adevărat unică.  În rest, Roşia 
Montană împarte cu majoritatea celorlalte zone din munţii Apuseni.  Astfel, succesul 
potenţialului turistic al Roşiei Montană va sta într-o publicitate eficientă şi atentă pentru o 
serie de atracţii menite să atragă şi să păstreze turiştii în zonă.  
Acestea vor include următoarele: 
• Realizarea unui Centru Cultural şi a unui muzeu atât de interior cât şi exterior; 
• Publicitate făcută întregii zone, de la Zlatna, Baia de Arieş până la Roşia Montană, ca o 

zonă minieră cu multiple perimetre de interes, situată în jurul minei ultramoderne şi a 
galeriilor romane de la Roşia Montană; 

• Activităţi meşteşugăreşti şi construirea de case tradiţionale; 
• Realizarea de obiecte de lemn lucrate manual şi de mobilier utilizând metode tradiţionale 

de tâmplărie şi lemn din pădurile din zonă; 
• Activităţi în aer liber cum ar fi plimbări pe dealuri, agro-turism şi excursii prin satele 

tradiţionale (Drumul Aurului);  
• Posibil, sponsorizarea unui eveniment sportiv, cum ar fi o cursă naţională de ciclism 

montan; 
• Activităţi cum ar fi ciclismul montan, paragliding, sărituri cu frânghia, alpinism, în cazul în 

care acestea pot fi realizate în zonă; 
• Şi multe altele, inclusiv variaţiuni la cele de mai sus. 

Se va realiza un Centrul Cultural, ca un punct central pentru turişti.  Amplasamentul 
final – fie în noul cartier Piatra Albă din Roşia Montană, fie în vechiul centru istoric – va fi 
hotărât în timpul procesului de consultare şi informare a publicului care este programat să 
înceapă la mijlocul anului 2006.  
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Centrul Cultural din Roşia Montană va găzdui un muzeu minier, descris mai în detaliu 
în cele ce urmează, precum şi numeroase informaţii cu privire la atracţiile, activităţile şi 
serviciile ce se găsesc în comunitate şi în regiune.  Va expune de asemenea şi mostre de 
obiecte de artizanat şi artă tradiţională produse local care pot fi şi puse la vânzare în numele 
artizanului.  

Minerit de-a lungul secolelor: din perioada romană până în zilele noastre 
Istoria activităţilor miniere rămâne atracţia cu adevărat unică a Roşiei Montană.  

Istoria localităţii Roşia Montană a fost modelată de către rezervele sale de minereu care au 
atras diferite interese străine încă din timpul romanilor.  Patrimoniul minier a definit Roşia 
Montană şi a dus la o evoluţie diferită a acesteia faţă de comunităţile învecinate fără 
industrie minieră din Transilvania.  

În Roşia Montană, perimetrele de importanţă arheologică precum galerii, puţuri 
miniere şi instalaţii miniere (antice sau feudale), locurile sacre, cimitirele antice şi urmele de 
aşezări umane reflectă vasta istorie minieră a regiunii.  Prima mărturie de interes arheologic 
din această regiune datează de la mijlocul secolului XVIII, când s-a descoperit întâmplător în 
jurul Tăului Găuri un altar funerar roman şi o stelă – o placă sau un pilon de piatră gravat 
sau inscripţionat folosit în scop comemorativ.   La sfârşitul secolului XVIII au fost descoperite 
în mai multe galerii diferite din Roşia Montană tăbliţe cerate datând din secolul al II-lea e.n. 
conţinând texte juridice romane scrise într-o latină cursivă.    

Descoperirea tăbliţelor cerate a fost probabil momentul crucial în crearea unui interes 
considerabil în istoria localităţii Roşia Montană atât în rândul oamenilor de ştiinţă cât şi a 
publicului larg.  
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Figura 9.1. Caracteristici arheologice selective ale zonei Roşia Montană  
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Cu toate acestea, un program de cercetare amplu şi multidisciplinar pentru investigarea 
patrimoniului cultural al zonei Roşia Montană a fost iniţiat numai începând cu anul 2000.  
Unul din ţelurile unei astfel de abordări îl reprezintă dezvoltarea turistică a zonei, axându-se 
pe caracteristicile particulare scoase în evidenţă de studiile ştiinţifice.   

Posibilele atracţii turistice viitoare legate de minerit cuprind: 
Un muzeu în Centrul Cultural dedicat istoriei mineritului cu trei secţiuni:  
• Geologie – informaţii generale şi probe geologice cu privire la zăcământul de minereu de 

la Roşia Montană şi împrejurimi; 
• Arheologie şi istorie – informaţii generale cu privire la zonă; expunere de artefacte 

descoperite în timpul programului arheologic preventiv, cum ar fi: vase de ceramică, 
altare votive, obiecte de metal din cimitirele antice, aşezările umane şi locurile sacre 
datând din epoca romană; 

• Etnografie şi patrimoniu industrial – elemente ale diferitelor culturi care alcătuiesc Roşia 
Montană; expunerea de imagini istorice şi material de arhivă privitor la tehnicile miniere; 
expoziţie în aer liber de şteampuri şi alte asemenea structuri miniere precum şi galeria 
Cătălina Monuleşti şi reproduceri ale celor mai importante structuri miniere antice 
identificate în timpul amplului program de cercetare care a început în anul 2000.       

Atracţii istorice şi culturale, precum: 
• Centrul istoric Roşia Montană (zonă protejată); 35 de monumente istorice din secolele 

XIX – XX şi trei biserici;  
• Peisaj artificial: Tăul Mare, Tăul Brazi, Tăul Anghel  
• Monumente naturale – zona protejată Piatra Corbului 
• Zone arheologice conservate in situ:  

• Incinta funerară romană de la Tăul Găuri 
• Zona dealului Carpeni 
• Galeria Păru Carpeni cu sistemul de roţi de apă  

• Exploatarea minieră modernă de la Roşia Montană realizată de Gabriel Resources şi 
RMGC 

Subcapitolul 8.9 prezintă în mai mult detaliu aspectele de gestionare ale 
patrimoniului cultural al zonei Roşia Montană. Activităţile pe care le poate desfăşura 
Fundaţia în scopul promovării turismului cultural şi al protecţiei resurselor culturale sunt 
următoarele:  
• Înfiinţarea, asigurarea de personal şi administrarea unui muzeu/centru al patrimoniului 

cultural pentru depozitarea artefactelor descoperite ca urmare a programelor arheologice 
sponsorizate de RMGC şi a celor din muzeul RoşiaMin; pregătirea unor ghizi din 
localitate şi amenajarea în asociere cu muzeul a unui mic magazin;  

• Restaurarea clădirilor istorice;  
• Promovarea patrimoniului industrial minier al localităţii Roşia Montană; 
• Promovarea localităţii ca destinaţie turistică naţională şi internaţională;  
• Diseminarea informaţiilor strânse în timpul cercetărilor arheologice, etnologice şi privitor 

la clădirile istorice, inclusiv pagini de Internet, articole sau cărţi ştiinţifice similare cu 
Studiul Etnologic finanţat de RMGC, broşuri populare şi alte publicaţii.  

Alte activităţi de dezvoltare comunitară desfăşurate de Fundaţie, care vor contribui 
de asemenea la conservarea patrimoniului cultural al localităţii Roşia Montană, cuprind:  
• Utilizarea Programului de dezvoltare a abilităţilor profesionale pentru a-i învăţa pe 

localnici meserii tradiţionale şi pentru încurajarea artizanilor şi meşteşugarilor existenţi;  
• Instruirea localnicilor în metode tradiţionale de construcţie:   dulgherie/tâmplărie, tencuire 

cu var, prelucrarea metalelor, etc.; 
• Predarea artelor tradiţionale regiunii pentru a obţine o creştere a veniturilor şi a 

potenţialului turistic în Roşia Montană.   
 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Plan de dezvoltare durabilă a comunităţii  

Capitolul 9: Fundaţia de Dezvoltare Roşia Montană 
Pag.126 din 167 

9.7 Legătura între activităţile Fundaţiei şi cele ale Planului de acţiune pentru 
strămutare şi relocare 

S-au creat o serie de iniţiative în baza PASR pentru a veni în sprijinul populaţiei şi a 
agenţilor economici afectaţi în mod direct de Proiectul Roşia Montană; aceste iniţiative fiind:  
• Un fond pentru micile întreprinderi; 
• Un fond pentru dezvoltarea abilităţilor profesionale; 
• Un pachet de compensaţii comerciale; 
• Un pachet pentru persoanele vulnerabile. 
Acestea au fost expuse pe scurt în subcapitolul 4.1 - Impact direct şi în detaliu în PASR.   

PASR are însă o durată determinată, cu excepţia unei monitorizări pe termen lung a 
persoanelor strămutate şi relocate.  Prin urmare, PDDC prevede în paralel iniţiative care se 
adresează persoanelor care nu sunt direct afectate de Proiectul Roşia Montană.  În cele din 
urmă atunci când PASR se va încheia, iniţiativele paralele practic vor fuziona.  Partea 
principală a activităţilor PASR trebuie să se încheie pentru a obţine acces la terenuri şi 
autorizaţii de construcţie.  

9.8 Informare şi marketing 

Se va elabora o strategie de informare şi marketing pentru a asigura o diseminarea 
eficientă a misiunii, obiectivelor şi activităţilor Fundaţiei în tot cuprinsul comunităţii, regiunii, 
pe plan naţional şi internaţional.  Instrumentele pentru realizarea acestui lucru sunt:  
• Website şi pagină de Internet; 
• Adrese trimise direct prin poştă persoanelor fizice şi juridice din comunitate; 
• Adrese trimise la diferite organizaţii, atât guvernamentale cât şi neguvernamentale şi la 

agenţi economici consideraţi importanţi pentru iniţiativă şi pentru Proiectul Roşia 
Montană în România şi pe plan internaţional; 

• Campanie de publicitate în presa locală/regională/naţională şi în alte publicaţii relevant;  
• Afişe puse în zone proeminente, precum: sediile autorităţilor locale, principalele 

magazine, sedii de firme şi asociaţii civice, etc.;  
• Prezentări la conferinţe şi seminarii. 

9.9 Finanţare 

RMGC va asigura fond de înmulţire pentru Fundaţie prin 100% grant.  Fondul iniţial 
furnizat de RMGC va fi suplimentat de o contribuţie anuală din partea firmei stabilită pe baza 
următoarelor criterii:  procent din profit sau o redevenţă, etc. În momentul în care Proiectul 
Roşia Montană şi exploatarea minieră îşi încetează activitatea, Fundaţia trebuie să fie 
independentă şi viabilă din punct de vedere financiar.   
Alte fonduri şi surse financiare care pot fi analizate şi/sau obţinute cuprind:  
• Fonduri de la guvernul român pentru activităţi de dezvoltare (regională); 
• Fonduri EU şi bilaterale pentru activităţi de dezvoltare (regională); 
• Donaţii din surse corespunzătoare;  
• Venit din servicii negratuite – servicii comerciale, etc; 
• Venit din serviciile de cazare prestate firmei RMGC pe parcursul Proiectului Roşia 

Montană; 
• Venit din servicii de turism (regional) – servicii de cazare, tururi, publicaţii, etc.; 
• Alte servicii.  
Această listă nu este exhaustivă, iar căutarea de posibilităţi pentru a obţine fonduri în scopul 
asigurării viabilităţii pe termen lung a Fundaţiei va constitui o activitate importantă.  
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9.10 Evaluare, monitorizare şi raportare 

Monitorizarea cuprinde două componente, şi anume: 
1. Monitorizarea indicatorilor activităţilor desfăşurate prin Fundaţie;  
2. Monitorizarea Fundaţiei.  
Rezultatele acestei monitorizări a performanţelor vor fi incluse într-un raport.  
 
9.10.1 Monitorizarea indicatorilor activităţilor desfăşurate prin Fundaţie  

Prin monitorizarea indicatorilor cheie de dezvoltare şi socio-economici se pot observa 
modificările apărute în ceea ce priveşte circumstanţele socio-economice ale comunităţii şi 
activităţile în conformitate cu PDDC. În plus, indicatorii socio-economici care nu sunt în mod 
specific în legătură cu PDDC oferă informaţii cu privire la modificări ale situaţiei comunităţii.  

Acest lucru asigură informaţii de importanţă crucială în special privind perfecţionarea 
acţiunilor întreprinse de Fundaţie. De asemenea, permite cetăţenilor din comunitate să 
înţeleagă mai bine Fundaţia şi de ce aceasta alege anumite activităţi în favoarea altora.  

Monitorizarea va permite determinarea unor indicatori din alte surse, precum anumiţi 
indicatori privind acţiunile RMGC şi ale autorităţilor locale şi regionale. Acestea cuprind:  
• Date privind RMGC: angajări, responsabilitate socială din partea firmei, instruire la locul 

de muncă, sume plătite în impozite şi redevenţe, etc.;  
• Autorităţi: direcţii de statistică, dezvoltarea sistemelor de învăţământ şi sănătate, sisteme 

de management de mediu şi dezvoltarea infrastructurii de transport, etc.   
Tabelul 9.3 sintetizează principalele aspecte privind impactul monitorizării.   
 
9.10.2 Monitorizarea Fundaţiei  

Comisiile la nivel de consiliu de administraţie prezentate în subcapitolul 9.4 şi în 
tabelul 9.2. şi detaliate în tabelul 9.4 vor asigura o bună administrare la nivel de conducere şi  
transparenţă financiară.  
 
Tabelul 9-3. Comisii de monitorizare a Fundaţiei  

Comisie Responsabilitate Rezultat 

Comisie de 
administrare 

Asigură funcţionarea în 
conformitate cu prevederile actului 
constitutiv, respectă ordinea publică 
şi principiile de etică şi respectă 
toate legile aplicabile.  

Compară operaţiunile şi activităţile 
Fundaţiei cu cerinţele legislative şi 
de reglementare  

Comisie de audit  

Va menţine integritatea financiară a 
Fundaţiei prin numirea unui auditor 
cu calificare corespunzătoare în 
vederea efectuării verificării 
financiare anuale a Fundaţiei.  

Controlează tranzacţiile financiare 
ale Fundaţiei pentru a verifica 
respectarea ţelurilor şi obiectivelor 
pe baza unei transparenţe 
financiare.  

Comisie de 
compensaţii 

Va fi responsabilă cu aducerea în 
atenţia Consiliului de administraţie a 
unor probleme legate de resurse 
umane şi de politici şi recomandări 
privind compensaţiile.  

Asigură condiţii de lucru corecte şi 
rezonabile şi salariile plătite 
personalului pentru funcţiuni şi 
atribuţii îndeplinite  

 
Transparenţa tranzacţiilor financiare şi a deciziilor luate de echipa de management şi 

de consiliul de administraţie este esenţială pentru a asigura funcţionarea optimă a Fundaţiei 
şi îndeplinirea ţelurilor şi obiectivelor acesteia.  

 
9.10.3 Raportare 

Se va întocmi un raport anual care va consemna activităţile şi funcţiunile Fundaţiei. 
Acest raport va furniza informaţii referitoare la:  
• Elemente esenţiale privind funcţionarea; 
• Situaţii financiare şi note la situaţiile financiare, cum ar fi bilanţul contabil, declaraţii de 

profit şi pierdere, rapoarte privind fluxurile de numerar;  
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• Anul financiar analizat; 
• Activităţi – de către departamentul din cadrul Fundaţiei;  
• Rezultate obţinute faţă de obiectivele stabilite – de către departamentul din cadrul 

Fundaţiei; 
• Proiecţii; 
• Raport întocmit de comisii; 
• Lista membrilor consiliului de administraţie; 
• Descrierea echipei de management şi a personalului, după funcţii;  
• Printre ale criterii posibile.  

Situaţiile financiare se vor supune unui audit anual independent extern. Raportul 
auditorilor va fi făcut public. Auditorii externi vor fi numiţi anual de către consiliul de 
administraţie al Fundaţiei, iar auditorii vor prezenta raportul în atenţia consiliului de 
administraţie.  

Raportul anual al Fundaţiei va fi prezentat consiliului de administraţie pentru 
analizare şi aprobare. În plus, raportul anual va respecta toate cerinţele legale şi va fi făcut 
public.  
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Tabelul 9-4. Sinteza acţiunilor de monitorizare a impactului social  

Nr. Impact  Aspect monitorizat Sinteza indicatorilor Responsabilităţi Frecvenţă 

1 
Aflux de persoane predominant bărbaţi în 
căutare de locuri de muncă şi de 
muncitori din afara zonei 

Dinamica locurilor de muncă  
Compoziţia comunităţii  RMGC şi contractorii EPC   Trimestrial  

2 
Risc de perturbare şi conflict (cultural) cu 
localnicii inclusiv riscuri de probleme 
medicale 

Relaţiile comunitare şi sănătatea  

Politica de angajări: 
• Angajări – local versus din afară 
• Respectarea codului de conduită. 
Instruire privind preocuparea pentru sănătate pentru 
muncitori (face parte din instruirea iniţială) şi comunitate RMGC şi contractorii EPC  Trimestrial  

3 
Impact social al noilor muncitori legate de 
relaţiile cu localnicii - diversitate sporită şi 
revitalizare culturală şi socială  

Diversitatea culturală  
Noi iniţiative – în domeniul cultural, social, sportiv: 
• Numărul noilor iniţiative, sectoare, scop  
• Numărul şi modificarea numărului membrilor  

Fundaţia. Anual 
 

4 Închiderea Companiei Minvest/Roşiamin  Angajarea la RMGC 
PDDC – re-calificare 

Nr.-ul foştilor angajaţi Roşiamin care lucrează la Proiectul 
RM  
Nr.-ul foştilor angajaţi Roşiamin recalificaţi şi angajaţi în 
alte activităţi  

RGMC 
Fundaţia 

Trimestrial, 
Anual 

5 Piaţa locurilor de muncă revigorată şi 
îmbunătăţită şi noi posibilităţi   Dezvoltarea economică  

Dezvoltarea de noi afaceri  
Locuri de muncă – în afara Proiectului 
Efecte continue în tot cuprinsul comunităţii  

Autorităţile locale  
Fundaţia; 
RMGC 

Trimestrial şi 
Anual 

6 Creşterea nivelului veniturilor  venit şi salarii pe cap de locuitor  Autorităţile locale  Anual 

7 Cerere de servicii şi proprietăţi imobiliare 
în zonă 

Prosperitatea şi economia 
comunităţii  

Modificări ale pieţii imobiliare 
Nr.-ul noilor firme/activităţi înfiinţate  
Modificări ale nivelului cifrei de afaceri/profitului pentru 
firmele noi/existente  
Bani câştigaţi şi cheltuiţi în comunitate  

Autorităţile locale  
+/- Fundaţia Anual 

8 Impact datorat inflaţiei şi costului de trai  Preţul produselor şi serviciilor  
Preţ şi cost de trai în comunitate  
Monitorizarea efectelor asupra persoanelor vulnerabile  
Măsuri compensatorii - frecvenţă, tip  

RMGC & autorităţile locale  
 +/- Fundaţia 

Trimestrial , 
anual 

9 Pierdere de personal calificat care se 
transferă de la alte firme la Proiectul RM  Impact asupra agenţilor economici 

Noi angajări în comunitate 
Creşterea locurilor de muncă, atragerea personalului 
calificat către Proiectul RM  
Programe de instruire pentru formarea profesională  a 
resurselor umane rămase  

RMGC, Fundaţia, Autorităţile 
locale  
 

Trimestrial , 
anual 

10 Educaţia pentru adulţi, formare 
profesională şi instruire la locul de muncă  

1. Învăţământ post-liceal  
2. Dezvoltarea abilităţilor; formare 

profesională 
3. Proiectul RM – programe de 

instruire  

1. Facilităţi de învăţământ post-liceal şi curriculum  
2. Solicitanţi, cursuri şi discipline de instruire  
3. Angajare la terminarea cursurilor  

Autorităţile locale  
Fundaţia; 
RMGC 

Anual 

11 Perioada de construcţie – activitate 
intensă pe termen scurt  

Economie înfloritoare pe termen 
scurt  

Conştientizare asupra caracterului temporar al avântului 
economiei  
Proiectul RM – achiziţii pe plan local ca un % din total  

RMGC & Fundaţia Trimestrial , 
anual 

12 Învăţământ primar şi gimnazial  Amenajări şi dotări în şcoli  Cerere pentru admitere la şcoală  
Dotări mai bune în şcoli  

Autorităţile locale  
 Anual 
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Nr. Impact  Aspect monitorizat Sinteza indicatorilor Responsabilităţi Frecvenţă 

13 Asigurarea de servicii medicale pe plan 
local  Servicii medicale   

Accesul populaţiei la servicii medicale; 
Numărul de vizite; 
Rata mortalităţii, inclusiv infantile  

Autorităţile locale  
RMGC Anual 

14 Infrastructură de transport şi utilităţi Infrastructura comunităţii  
Îmbunătăţirea reţelelor de drumuri şi transport  
Îmbunătăţiri ale sistemelor de management a mediului 
din cadrul comunităţii  

Autorităţile locale  
RMGC Anual 

15 Managementul condiţiilor de siguranţă şi 
a riscurilor  Siguranţa comunităţii  

Programe de management a traficului inclusiv 
conformare; 
Managementul siguranţei minei inclusiv conformare; 
Instructaj în şcoli privind siguranţa în trafic – număr şi 
frecvenţă  
Statistici privind siguranţa în trafic pe cap de locuitor  

Autorităţile locale, RMGC Trimestrial, 
anual 

16 

Întrerupere, inclusiv a accesului, fie 
temporară, fie permanentă la terenuri sau 
activităţi comerciale datorită Proiectului 
RM  

1. Acces la terenuri  
2. Impact asupra agenţilor 

economici 

1. Apariţia, frecvenţa şi durata întreruperii accesului  
2. Nr.-ul de agenţi comerciali afectaţi, plata 

despăgubirilor  
RMGC Trimestrial  

17 
Promovarea comunităţii pe baza 
infrastructurii şi atracţiilor turistice 
îmbunătăţite  

1. Vizite şi turism  
2. Investiţii inclusiv cele străine  

1. Numărul de turişti, durata şederii, sume cheltuite, nr. 
persoane angajate în sectorul turistic  

2. Investiţii – totale, modificări în, sectoare în care se 
investeşte 

Fundaţia şi autorităţile locale  Anual 

18 Creşterea resurselor fiscale plătite la 
bugetul autorităţilor locale sau centrale  

Impozite şi redevenţe, directe şi 
indirecte 

Sume plătite 
Consemnat pentru care servicii publice  

RMGC 
Autorităţile locale Trimestrial  

19 
Dificultatea persoanelor vulnerabile şi 
defavorizate de a beneficia de Proiectul 
RM  

Distribuirea beneficiilor aduse de 
Proiect în întreaga comunitate  

Asistenţă pt. persoanele defavorizate: 
formare profesională; dezvoltarea abilităţilor, programe 
sociale în natură  

RMGC, Fundaţia şi 
autorităţile locale Anual 

20 Riscuri sociale şi economice datorită 
eventualei închideri a exploatării miniere  

Planificare şi pregătire economică  

Dezvoltarea economică durabilă a activităţilor din afara 
sectorului minier 
Investiţii în sectoarele din afara celui minier  
Contribuţia industriei ne-miniere la venitul şi asigurarea 
de locuri de muncă în zonă  

Fundaţia şi autorităţile locale Anual 
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Anexa 1  Impactul produs de Proiect 
  

Anexa 1.1. Rezumat al impactului asupra aspectelor  socio-economice 
Subiect # Descrierea impactului Efectul impactului Măsuri de atenuare 

Dacă e cazul 
Planuri de 
management  

1 Achiziţionarea terenului necesar 
pentru activităţile miniere 

Dislocarea fizică şi economică a populaţiei: achiziţionarea a 
aproximativ 1600 ha de teren, şi dislocarea a cca. 960 de 
gospodării, majoritatea în localităţile Roşia Montană (cca. 640 
gospodării), Corna (cca. 140 gospodării) şi Gura Cornei (cca. 90 
gospodării).   

Terenuri şi active imobilizate achiziţionate de la proprietari 
de către RMGC pe bază de contract de vânzare – 
cumpărare liber consimţit.  
Familiile dislocate pot să aleagă una din următoarele două 
alternative:  
Strămutare, incluzând alocarea unei parcele rezidenţiale şi 
reconstruirea locuinţelor în zonele de strămutare 
amenajate de RMGC în Piatra Albă, comuna Roşia 
Montană sau în Alba Iulia, precum şi altă asistenţă, după 
cum se detaliază în PASR.  
Relocare, prin care familiile dislocate îşi achiziţionează 
singure o nouă locuinţă, utilizând compensaţiile primite 
pentru bunurile afectate la valoare de înlocuire totală.  
Relocarea include şi altă asistenţă, după cum se detaliază 
în PASR.  
În plus, se oferă şi alte măsuri de refacere a standardului 
de viaţă, după cum se detaliază în PASR şi PDDC.  
Persoanele dislocate vor avea acces la un mecanism de 
soluţionare a nemulţumirilor.  
Pentru persoanele vulnerabile există un pachet de 
asistenţă specific. 
Măsurile de strămutare şi relocare sunt implementate de 
RMGC. Bugetul pentru strămutare şi relocare este în jur de 
80 milioane dolari SUA.  
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2 Pierdere de infrastructură 
publică în Roşia Montană  

În prezent, infrastructura şi amenajările publice din Roşia 
Montană sunt distruse pentru ca să poată începe activităţile 
miniere.    

Construirea zonei de strămutare de la Piatra Albă prevede 
înlocuirea întregii infrastructuri publice, inclusiv primăria, 
poliţia, poşta, căminul cultural, noua piaţă (centrul 
localităţii), centrul medical şi farmacia. Se va construi şi o 
şcoală în Piatra Albă.   
Se va asigura pentru toate casele strămutate racordare la 
o reţea de alimentare cu apă, reţea de canalizare, 
electricitate şi linii telefonice.    
Majoritatea bisericilor şi cimitirelor rămân neafectate ca 
urmare a măsurilor de protecţie ce se vor implementa în 
zonele desemnate ca zone de protecţie a patrimoniului 
istoric. Construcţiile congregaţionale care pot fi afectate 
vor fi fie reconstruite fie despăgubite, la alegerea 
congregaţiei. Cimitirele şi mormintele vor fi relocate în 

Plan de acţiune 
pentru 
strămutare şi 
relocare 
 
Plan de 
dezvoltare 
durabilă a 
comunităţii 
 
Plan de protejare 
a patrimoniului 
cultural. 
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Subiect # Descrierea impactului Efectul impactului Măsuri de atenuare 
Dacă e cazul 

Planuri de 
management  

conformitate cu legislaţia română.  

Potenţial efect negativ asupra localnicilor datorită reducerii 
accesului la serviciile oferite pe plan local şi a calităţii acestora. 
Concurenţă în sfera serviciilor.  

Politica de angajări care dă prioritate localnicilor la 
angajarea în cadrul RMGC şi a contractorilor şi 
subcontractorilor EPC. În plus, se va pune accent pe 
politica de şanse egale la angajare pentru a mări numărul 
femeilor în rândul forţei de muncă.  

Plan de 
dezvoltare 
durabilă a 
comunităţii 

Impact asupra 
infrastructurii locale, 
locuinţelor, produselor şi 
serviciilor de bază  Îmbunătăţirea serviciilor oferite pe plan local, etc. prin creşterea 

cererii de servicii de calitate din partea muncitorilor; prin 
creşterea bunăstării materiale care duce la creşterea investiţiilor  

Creşterea diversităţii culturale şi revitalizarea socială: noi 
energii, noi iniţiative – domeniul sportiv, comercial, social  

Îmbunătăţirea şi creşterea diversităţii sociale prin integrarea 
muncitorilor „străini” în cadrul populaţiei locale, în mod direct 
(prin căsătorii) sau indirect prin cererea provenită din partea 
muncitorilor +/- a partenerilor acestora de servicii în comunităţile 
locale/regionale    

Nu sunt necesare măsuri de atenuare 

Plan de 
dezvoltare 
durabilă a 
comunităţii 

Risc de perturbare şi conflict (cultural) cu localnicii  
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Impact social în ceea ce 
priveşte relaţiile cu 
populaţia locală  

Presupunând că locuiesc singuri, risc de răspândire a unor boli, 
inclusiv cele cu transmitere sexuală şi HIV/SIDA 

Politică de angajare ce dă prioritate localnicilor şi şanse 
egale la angajare pentru a mări numărul femeilor în rândul 
forţei de muncă. Prioritate pentru bărbaţii căsătoriţi sau cei 
implicaţi în relaţii de lungă durată. 
Codul de conduită a angajaţilor; Politica de sănătate a 
comunităţii pentru a ridica nivelul de conştientizare privitor 
la riscurile de sănătate  

Plan de 
dezvoltare 
durabilă a 
comunităţii 
 
Politica de 
angajări 

Risc de creştere a şomajului şi a vulnerabilităţii 
sociale/economice 

Plan ce va fi 
elaborat de 
Minvest 
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4 
Reducerea forţei de muncă la 
nivel local/regional ca urmare a 
închiderii activităţii Roşiamin Eliberarea de personal minier calificat, disponibil pentru 

angajare. Amploarea depinde de câţi pot fi angajaţi direct de 
RMGC sau subcontractorii acesteia 

Foştii angajaţi Roşiamin vor fi angajaţi în cadrul RMGC, 
contractorilor sau subcontractorilor EPC  

 

5 
Piaţă şi posibilităţi de locuri de 
muncă reîntinerite şi 
îmbunătăţite  

Creşterea veniturilor băneşti şi a standardului de viaţă. Sporirea 
oportunităţilor de dezvoltare individuală şi familială, inclusiv 
confort (izolaţii mai bune etc.) educaţie, recreaţie şi investiţii 
viitoare 

6 
Educaţia pentru adulţi, cursuri 
de instruire şi formare la locul 
de muncă  

Sporirea oportunităţilor de a exploata oferta de locuri de muncă, 
de a înfiinţa propria afacere, de a umple golul în ceea ce 
priveşte cererea de servicii  
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7 Servicii şi dotări medicale 
îmbunătăţite  

Posibilităţi de îngrijire medicală mai bune în special pentru 
persoanele în vârstă şi cele defavorizate  

Nu sunt necesare măsuri de atenuare. 
 
Elaborarea, implementarea şi realizarea de programe care 
să maximizeze beneficiile cuprinse în diferitele planuri de 
management. 

Plan de acţiune 
pentru 
strămutare şi 
relocare 
 
Plan de 
dezvoltare 
durabilă a 
comunităţii 
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Subiect # Descrierea impactului Efectul impactului Măsuri de atenuare 
Dacă e cazul 

Planuri de 
management  

8 

Modernizarea construcţiilor 
aferente noii infrastructuri şi a 
noilor utilităţi, inclusiv în ceea ce 
priveşte deşeurile, energia 
electrică, apa, canalizarea, şi 
drumurile  

Îmbunătăţirea infrastructurii de bază şi comune şi îmbunătăţiri 
aferente în domeniul sănătăţii. Motivarea oamenilor de a veni 
sau de a rămâne în regiune datorită creşterii factorului confort. 
Avantajos pentru posibilităţile de turism  

Revigorare şi revitalizare culturală, introducerea de noi dinamici 
culturale. 

9 Deschidere spre noi culturi (alţi 
români şi expatriaţi) Stare de stres şi conflict datorită schimbării, nesiguranţei şi 

negocierilor. Resentimente, lipsă de încredere, teamă de culturi 
şi persoane noi şi necunoscute 

Politica de angajări care dă prioritate localnicilor la 
angajarea în cadrul RMGC şi a contractorilor şi 
subcontractorilor EPC. În plus, se va pune accent pe 
politica de şanse egale la angajare pentru a mări numărul 
femeilor în rândul forţei de muncă.  

Perturbarea structurii sociale şi a reţelelor de solidaritate la nivel 
local. Efect negativ în principal asupra persoanelor cele mai 
vulnerabile cum sunt persoanele în vârstă şi cele cu dizabilităţi   
Pierderea locuinţelor, locurilor natale şi a amintirilor.  
Pierderea reţelelor de sprijin şi a vecinătăţilor 

Politica pentru persoane vulnerabile inclusă în PASR   
Populaţia are alternativa de a se strămuta (în loc de a se 
reloca) într-o zonă de strămutare comunitară în care toate 
dotările comunitare vor fi reconstruite   
 
Alocarea de parcele şi locuinţe în zonele de strămutare va 
încerca să menţină reţelele de solidaritate şi vecinătăţile  

10 Strămutarea (unei părţi) a 
comunităţii   

Condiţii de trai îmbunătăţite prin clădiri noi, infrastructură 
modernizată, acces îmbunătăţit la servicii comunitare (mai 
bune)  

11 

Cerere de servicii locale, 
infrastructură, inclusiv de 
locuinţe, terenuri, alte resurse şi 
proprietăţi locale. 

Creşterea bunăstării materiale a proprietarilor/administratorilor 
de proprietăţi de pe plan local. Oportunităţi de a lichida bunuri 
sau de a converti bunuri corporale în bunuri necorporale. 
Posibilităţi de a investi în oportunităţi care altfel ar fi fost 
inaccesibile localnicilor.  

Nu sunt necesare măsuri de atenuare  

Planul de 
acţiune pentru 
strămutare şi 
relocare  
 
Planul de 
dezvoltare 
durabilă a 
comunităţii   

12 

Construirea şi exploatarea 
Proiectului întrerupe sau 
limitează, temporar sau 
permanent, accesul la zonele 
rezidenţiale şi comerciale 

În cazul zonelor rezidenţiale, locuitorii trebuie să se mute fie 
temporar, fie permanent (strămutare).  
În cazul zonelor comerciale, potenţială pierdere importantă de 
venituri din activităţile comerciale. Firmele trebuie să se mute 
sau să închidă activitatea. Posibilitate de re-deschidere a 
activităţii dacă accesul este limitat temporar.   

Identificarea tuturor drumurilor de acces folosite de 
comunitate înainte de începerea construcţiei/exploatării  
Implementarea unor soluţii temporare de acces alternativ, 
inclusiv finanţare  
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13 

Construirea şi exploatarea 
Proiectului limitează fie 
temporar, fie permanent, 
accesul la terenuri, păşuni, 
păduri şi alte resurse naturale 

Posibil efect semnificativ asupra mijloacelor de trai ale 
populaţiei care trăieşte din agricultura la nivel de subzistenţă. 
Întreruperea activităţilor agricole sezoniere şi a fermelor 
zootehnice. 

Identificarea tuturor drumurilor de acces folosite de 
comunitate înainte de începerea construcţiei/exploatării  şi 
implementarea unor soluţii temporare de acces alternativ  
Despăgubiri plătite pentru daunele rezultate din limitarea 
temporară a utilizării. Nivelul despăgubirilor este conform 
PASR    

Plan de acţiune 
pentru 
strămutare şi 
relocare  
 
Plan de 
dezvoltare 
durabilă a 
comunităţii  
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Subiect # Descrierea impactului Efectul impactului Măsuri de atenuare 
Dacă e cazul 

Planuri de 
management  

14 

Infrastructură de transport 
îmbunătăţită către localitate şi 
regiune prin căi de comunicaţie 
modernizate şi suport logistic  

Condiţii mai bune pentru intrarea şi ieşirea oamenilor în şi din 
regiune. Promovarea regiunii pentru dezvoltare 
(turism/alternativă), ceea ce va duce la dezvoltare durabilă 
socio-economică     

Nu sunt necesare măsuri de atenuare 

15 
Creşterea resurselor fiscale la 
bugetul local prin volumul mai 
mare al impozitelor  

Mărirea bugetului autorităţilor locale, capacitate mai mare de a 
dezvolta serviciile civice locale: educaţie, sănătate, transport, 
etc.  

Dezvoltarea capacităţii autorităţilor locale în ceea ce 
priveşte planificarea şi distribuirea corespunzătoare a 
resurselor mărite 

16 

Creşterea resurselor fiscale la 
bugetul de stat prin volumul mai 
mare al impozitelor şi prin 
redevenţe  

Contribuţie la dezvoltarea naţională prin mărirea venitului 
disponibil  Nu sunt necesare măsuri de atenuare 

17 

Riscul ca sumele provenite din 
impozite şi redevenţe să nu fie 
folosite în principal pentru 
dezvoltare locală t 

Este puţin probabil ca, contribuţia la bugetul de stat să fie 
alocată pentru dezvoltare locală. Posibilitate ca priorităţile 
autorităţilor locale să nu reflecte nevoile şi dorinţele specifice 
ale populaţiei  

Cooperare cu autorităţile locale privitor la proiecte benefice 
pentru comunităţile locale şi pentru regiune. RMGC va co-
finanţa aspectele referitoare la realizarea/implementarea 
proiectelor.  

18 

Riscuri legate de o eventuală 
repartizare inechitabilă a 
beneficiilor Proiectului în cadrul 
comunităţii   

Angajaţii mai în vârstă incapabili de a-şi obţine loc de muncă 
după ce se închide Compania Minvest; persoanele defavorizate 
nu au capacitatea (intelectuală, educaţională, fizică) de a 
exploata noile oportunităţi    

Identificarea persoanelor supuse riscului. Împreună cu 
autorităţile locale, identificarea oportunităţilor de angajare, 
a condiţiilor necesare (recalificare profesională), asistenţă 
în recalificare profesională, etc.   

19 Creşterea numărului de locuri 
de muncă directe şi indirecte  

Efecte multiple ca urmare a prezenţei unei investiţii majore în tot 
cuprinsul comunităţii, până la nivel naţional. crearea de noi 
locuri de muncă, în mod direct sau indirect  

20 Creşterea nivelului veniturilor În comparaţie cu o situaţie ‘fără activitate minieră’, nivelul 
veniturilor va creşte în regiune 

Nu sunt necesare măsuri de atenuare 

21 
Pierderea de personal calificat 
din cadrul altor instituţii şi firme 
în favoarea RMGC  

Export de competenţă profesională pentru ocuparea unor 
posturi mai bine plătite/mai avantajoase în cadrul RMGC. 
Reducerea competenţei profesionale disponibile pentru alte 
societăţi comerciale 

Cererea de personal va conduce la salarii mai mari şi la 
condiţii mai bune, ceea ce va ridica nivelul de competenţă 
profesională în regiune prin atragerea personalului calificat 
în cadru acesteia.   
Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor profesionale, 
educaţie pentru adulţi şi cursuri de instruire profesională ce 
vor fi organizate prin iniţiativele promovate de RMGC şi 
care vor avea ca rezultat creşterea nivelului de 
competenţă profesională.  

Plan de 
dezvoltare 
durabilă a 
comunităţii  
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22 Venituri mai mari pentru micii 
întreprinzători  

Cerere pentru aprovizionarea cu o gamă largă de servicii, 
materiale şi produse pentru Proiectul Roşia Montană, cu accent 
pe aprovizionarea pe plan local, ceea ce duce la creşterea 
veniturilor pentru firmele din zonă. În plus asigură un stimulent 
pentru dezvoltarea firmelor locale în ideea de a   deveni 
furnizori pentru Proiectul Roşia Montană şi pentru activităţile 
conexe acestuia.   

Nu sunt necesare măsuri de atenuare 

Plan de 
dezvoltare 
durabilă a 
comunităţii  
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Subiect # Descrierea impactului Efectul impactului Măsuri de atenuare 
Dacă e cazul 

Planuri de 
management  

23 
Perturbarea activităţii firmelor 
situate în zona de impact a 
Proiectului  

Pierderea temporară până la permanentă a veniturilor firmelor. 
Pierderea de venit şi ocupaţie pentru oamenii de afaceri.  

Asistenţă pentru strămutarea / restabilirea afacerii pentru 
firmele afectate. Despăgubiri pentru pierderea afacerii. 
Dezvoltarea abilităţilor profesionale, educaţie pentru adulţi 
şi formare profesională puse la dispoziţie pentru firmele 
afectate ca sprijin pentru restabilirea afacerii.   

PASR 
Plan de 
dezvoltare 
durabilă a 
comunităţii  

24 

O mai mare expunere a 
comunităţii şi a regiunii pentru 
alte investiţii (de ex. de 
dezvoltare regională)   

Creşterea încrederii pentru investiţii străine directe, la nivel local 
în Roşia Montană, la nivel naţional pe baza confirmării faptului 
că este posibilă o investiţie majoră,  până la nivel regional 
inclusiv ţările învecinate.  

25 Forţă de muncă instruită 
Forţă de muncă competentă, multi-calificată ca urmare a 
dezvoltării abilităţilor şi experienţei profesionale necesare pentru 
angajare la mină şi în industriile auxiliare  

Nu sunt necesare măsuri de atenuare 

28 Inflaţie şi creşterea costului vieţii  
Cauzată de creşterea generală înregistrată în activitatea 
economică şi a bunăstării regiunii. Cu potenţial efect negativ 
asupra celor mai săraci din comunitate 

Politica de cazare a muncitorilor care are scopul de a 
reduce impactul prin angajarea de personal din zonă, 
mărirea numărului de persoane angajate; spaţii de cazare 
răspândite în toată comunitatea; acţiuni specifice pentru 
ajutarea celor mai săraci şi mai vulnerabili din comunitate 
pentru a compensa efectele inflaţiei. 

Creşterea activităţii economice la nivel local ca urmare a 
începerii lucrărilor de construcţie, faza cea mai activă, inclusiv 
din punct de vedere al locurilor de muncă  

29 
Perioada de construcţie – o 
perioadă scurtă de activitate 
relativ mai intensă  Contractarea activităţii economice la nivel local la încheierea 

lucrărilor de construcţie, inclusiv reduceri de personal  

Politica de achiziţii pe plan local: achiziţionarea de servicii, 
produse şi lucrări de construcţii de la furnizori şi 
subcontractori locali va fi maximizată  
Politica de achiziţii pe plan local are în vedere lărgirea 
capacităţilor întreprinderilor mici locale  
PDDC include măsuri de dezvoltare a întreprinderilor mici 
în vederea lărgirii mediului de afaceri pe termen lung şi 
atenuării potenţialului impact al depresiunii economice de 
la încheierea fazei de construcţie  

30 Riscuri economice legate de 
eventuala închidere a minei  

Planificarea şi pregătirea pentru alternative de activităţi 
economice durabile inadecvată sau insuficientă în timpul 
funcţionării minei duce la un impact economic semnificativ după 
închiderea acesteia. 

Elaborarea unei serii de măsuri şi iniţiative pe durata de 
existenţă a Proiectului Roşia Montană astfel încât 
bunăstarea netă să continue să crească după închiderea 
exploatării miniere.  
 

Plan de 
dezvoltare 
durabilă a 
comunităţii  
Politica de 
cazare a 
muncitorilor  

31 Intensificarea traficului rutier, în 
special la faza de construcţie   

Un volum important al traficului rutier, în special de utilaje grele, 
măreşte riscul pentru populaţie. Risc mai acut pentru 
persoanele nedislocate, pietoni, biciclişti, tineri şi persoane 
foarte în vârstă.  

Codul de conduită al personalului, limite de viteză, măsuri 
fizice şi program de conştientizare cu privire la siguranţă în 
şcolile din zonă 
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32 Realizarea şi exploatarea minei  
Exploatări industriale de amploare, cum este o mină, creează 
noi riscuri de siguranţă pentru comunitate, în special pentru 
persoanele nedislocate.  

Îngrădirea tuturor zonelor de lucru.  Servicii de pază pentru 
a evita pătrunderea persoanelor neautorizate. 
Conştientizare cu privire la siguranţă 

Plan de igiena şi 
protecţia muncii 
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Subiect # Descrierea impactului Efectul impactului Măsuri de atenuare 
Dacă e cazul 

Planuri de 
management  

33 
Zgomot generat de traficul 
intensificat în special în timpul 
fazei de construcţie  

Niveluri mărite ale zgomotului ca urmare a traficului spre şi de la 
amplasament, în plus faţă de zgomotul propriu zis de la 
amplasament  

Amortizoare de zgomot eficiente instalate la motoarele 
vehiculelor şi la funcţionarea utilajelor, cu respectarea 
parametrilor de proiectare; respectarea traseelor convenite 
şi a orarului de livrare. 

Plan de 
management a 
zgomotului şi 
vibraţiilor  

C
on

fo
rt

ul
 

co
m

un
ită
ţii

 

34 
Praf provenit de la zonele 
operaţionale, în special în timpul 
construcţiei  

Praful ridicat de lucrările din amplasament poate fi suflat înspre 
zonele locuite din apropiere, dând naştere la probleme legate 
de prezenţa prafului 

Aplicarea unor măsuri de evitare a prafului, în principal prin 
udarea regulată a drumurilor neasfaltate în timpul 
perioadelor secetose şi prin evitarea activităţilor 
generatoare de praf în cazul condiţiilor meteorologice 
neprielnice, în măsura în care este posibil  

Plan de 
management a 
calităţii aerului  
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Anexa 1.2. Potenţiale impacturi socio-economice – Construcţie, funcţionare şi închidere 
Subiect # Decrierea impactului Efectul impactului Tip Magnitudine Durată 

1 Achiziţionare de teren în scopuri 
miniere  

Dislocarea fizică şi economică a populaţiei: achiziţionarea a 
aproximativ 1600 ha de teren, şi dislocarea a cca. 960 de gospodării, 
majoritatea în localităţile Roşia Montană (cca. 640 gospodării), Corna 
(cca. 140 gospodării) şi Gura Cornei (cca. 90 gospodării).    

Negativ Mare Termen lung 
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2 Pierdere de infrastructură publică în 
Roşia Montană 

În prezent, infrastructura şi amenajările publice din Roşia Montană 
sunt distruse pentru ca să poată începe activităţile miniere. Negativ Mare Termen lung 

Potenţial efect negativ asupra localnicilor datorită reducerii accesului 
la serviciile oferite pe plan local şi a calităţii acestora. Concurenţă în 
sfera serviciilor.  

Negativ Medie Termen scurt 
până la lung   Impact asupra 

infrastructurii locale, 
locuinţelor, produselor 
şi serviciilor de bază  

Îmbunătăţirea serviciilor oferite pe plan local, etc. prin creşterea cererii 
de servicii de calitate din partea muncitorilor; prin creşterea bunăstării 
materiale care duce la creşterea investiţiilor  

Pozitiv Medie Termen lung 

Creşterea diversităţii culturale şi revitalizarea socială: noi energii, noi 
iniţiative – domeniul sportiv, comercial, social  Pozitiv Medie-Mare Până la termen 

lung 

Îmbunătăţirea şi creşterea diversităţii sociale prin integrarea 
muncitorilor „străini” în cadrul populaţiei locale, în mod direct (prin 
căsătorii) sau indirect prin cererea provenită din partea muncitorilor +/- 
a partenerilor acestora de servicii în comunităţile locale/regionale     

Pozitiv Medie-Mare Până la termen 
lung 

Risc de perturbare şi conflict (cultural) cu localnicii  Negativ Medie Până la termen 
lung 
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Impact social în ceea 
ce priveşte relaţiile cu 
populaţia locală  

Presupunând că locuiesc singuri, risc de răspândire a unor boli, 
inclusiv cele cu transmitere sexuală şi HIV/SIDA Negativ Redusă Long-term 

Risc de creştere a şomajului şi a vulnerabilităţii sociale/economice Negativ Mare Termen lung 

F
or
ţa

 d
e 

m
un

că
 

4 
Reducerea forţei de muncă la nivel 
local/regional ca urmare a închiderii 
activităţii Companiei Minvest  

Eliberarea de personal minier calificat, disponibil pentru angajare. 
Amploarea depinde de câţi pot fi angajaţi direct de RMGC sau 
subcontractorii acesteia 

Pozitiv Medie Termen lung 

5 Piaţă şi posibilităţi de locuri de 
muncă reîntinerite şi îmbunătăţite  

Creşterea veniturilor băneşti şi a standardului de viaţă. Sporirea 
oportunităţilor de dezvoltare individuală şi familială, inclusiv confort 
(izolare mai bună, etc.) educaţie, recreaţie şi investiţii viitoare 

Pozitiv Mare Termen lung 

6 Educaţia pentru adulţi, cursuri de 
instruire şi formare la locul de muncă  

Sporirea oportunităţilor de a valorifica oferta de locuri de muncă, de a 
înfiinţa propria afacere, de a umple golul în ceea ce priveşte cererea 
de servicii  

Pozitiv Mare Termen lung 

7 Servicii şi dotări medicale 
îmbunătăţite  

Posibilităţi de îngrijire medicală mai bune în special pentru persoanele 
în vârstă şi cele defavorizate  Pozitiv Mare Termen lung 
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8 

Modernizarea construcţiilor aferente 
noii infrastructuri şi a noilor utilităţi, 
inclusiv în ceea ce priveşte 
deşeurile, energia electrică, apa, 
canalizarea, şi drumurile  

Îmbunătăţirea infrastructurii de bază şi comune şi îmbunătăţiri 
aferente în domeniul sănătăţii. Motivarea oamenilor de a veni sau de a 
rămâne în regiune datorită creşterii factorului confort. Avantajos 
pentru posibilităţile de turism  

Pozitiv Mare Termen lung 
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Subiect # Decrierea impactului Efectul impactului Tip Magnitudine Durată 

Revigorare şi revitalizare culturală, introducerea de noi dinamici 
culturale. 

Pozitiv Medie Termen mediu-
lung 

9 Deschidere spre noi culturi (alţi 
români şi expatriaţi) Stare de stres şi conflict datorită schimbării, nesiguranţei şi 

negocierilor. Resentimente, lipsă de încredere, teamă de culturi şi 
persoane noi şi necunoscute 

Negativ Medie Termen mediu 

Perturbarea structurii sociale şi a reţelelor de solidaritate la nivel local. 
Efect negativ în principal asupra persoanelor cele mai vulnerabile cum 
sunt persoanele în vârstă şi cele cu dizabilităţi   

Negativ Mare Termen lung 

10 Strămutarea (unei părţi) a comunităţii   
Condiţii de trai îmbunătăţite prin clădiri noi, infrastructură modernizată, 
acces îmbunătăţit la servicii comunitare (mai bune)  Pozitiv Medie Posibil termen 

lung 

Creşterea bunăstării materiale a proprietarilor/administratorilor de 
proprietăţi de pe plan local. Oportunităţi de a lichida bunuri sau de a 
converti bunuri corporale în bunuri necorporale. Posibilităţi de a investi 
în oportunităţi care altfel ar fi fost inaccesibile localnicilor. 

Pozitiv Medie Posibil termen 
lung 

11 

Cerere de servicii locale, 
infrastructură, inclusiv de locuinţe, 
terenuri, alte resurse şi proprietăţi 
locale Pierderea locuinţelor, locurilor natale şi a amintirilor.  

Pierderea reţelelor de sprijin şi a vecinătăţilor Negativ Medie Posibil termen 
lung 

12 

Construirea şi exploatarea 
Proiectului întrerupe sau limitează, 
temporar sau permanent, accesul la 
zonele rezidenţiale şi comerciale 

În cazul zonelor rezidenţiale, locuitorii trebuie să se mute fie temporar, 
fie permanent (strămutare).  
În cazul zonelor comerciale, potenţială pierdere importantă de venituri 
din activităţile comerciale. Firmele trebuie să se mute sau să închidă 
activitatea. Posibilitate de re-deschidere a activităţii dacă accesul este 
limitat temporar.   

Negativ Mare Până la termen 
lung 

13 

Construirea şi exploatarea 
Proiectului limitează fie temporar, fie 
permanent, accesul la terenuri, 
păşuni, păduri şi alte resurse 
naturale 

Posibil efect semnificativ asupra mijloacelor de trai ale populaţiei care 
trăieşte din agricultura la nivel de subzistenţă. Întreruperea activităţilor 
agricole sezoniere şi a fermelor zootehnice.  

Negativ Mare Termen lung 
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14 

Infrastructură de transport 
îmbunătăţită către localitate şi 
regiune prin căi de comunicaţie  
modernizate şi suport logistic  

Condiţii mai bune pentru intrarea şi ieşirea oamenilor în şi din regiune. 
Promovarea regiunii pentru dezvoltare (turism/alternativă), ceea ce va 
duce la dezvoltare durabilă socio-economică     

Pozitiv Mare Termen lung 

15 
Creşterea resurselor fiscale la 
bugetul local prin volumul mai mare 
al impozitelor 

Mărirea bugetului autorităţilor locale, capacitate mai mare de a 
dezvolta serviciile civice locale: educaţie, sănătate, transport, etc.  

Pozitiv Mare Termen lung 

16 
Creşterea resurselor fiscale la 
bugetul de stat prin volumul mai 
mare al impozitelor şi prin redevenţe  

Contribuţie la dezvoltarea naţională prin mărirea venitului disponibil  Pozitiv Medie Termen lung 
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17 

Riscul ca sumele provenite din 
impozite şi redevenţe să nu fie 
folosite în principal pentru dezvoltare 
locală  

Este puţin probabil ca, contribuţia la bugetul de stat să fie alocată 
pentru dezvoltare locală. Posibilitate ca priorităţile autorităţilor locale 
să nu reflecte nevoile şi dorinţele specifice ale populaţiei  

Negativ Medie Termen mediu-
lung 
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Subiect # Decrierea impactului Efectul impactului Tip Magnitudine Durată 

18 
Riscuri legate de o eventuală 
repartizare inechitabilă a beneficiilor 
Proiectului în cadrul comunităţii   

Angajaţii mai în vârstă incapabili de a-şi obţine loc de muncă după ce 
se închide Compania Minvest; persoanele defavorizate nu au 
capacitatea (intelectuală, educaţională, fizică) de a exploata noile 
oportunităţi   

Negativ 

Medie per 
ansamblu, 
însă mare 
pentru 
anumite 
persoane  

Termen lung 

19 Creşterea numărului de locuri de 
muncă directe şi indirecte 

Efecte multiple ca urmare a prezenţei unei investiţii majore în tot 
cuprinsul comunităţii, până la nivel naţional. 1:10 noi locuri de muncă, 
în mod direct sau indirect: creare de noi locuri de muncă 

Pozitiv Mare Termen lung 

20 Creşterea nivelului veniturilor În comparaţie cu o situaţie ‘fără activitate minieră’ , nivelul veniturilor 
va creşte în regiune Pozitiv Mare Termen lung 

21 
Pierderea de personal calificat din 
cadrul altor instituţii şi firme în 
favoarea RMGC  

Export de competenţă profesională pentru ocuparea unor posturi mai 
bine plătite/mai avantajoase în cadrul RMGC. Reducerea competenţei 
profesionale disponibile pentru alte societăţi comerciale 

Negativ Medie Termen scurt-
mediu 

22 Venituri mai mari pentru micii 
întreprinzători   

Cerere pentru aprovizionarea cu o gamă largă de servicii, materiale şi 
produse pentru Proiectul Roşia Montană, cu accent pe aprovizionarea 
pe plan local, ceea ce duce la creşterea veniturilor pentru firmele din 
zonă. În plus asigură un stimulent pentru dezvoltarea firmelor locale în 
ideea de a   deveni furnizori pentru Proiectul Roşia Montană şi pentru 
activităţile conexe acestuia.   

Pozitiv Medie - 
mare Termen lung 

23 Perturbarea activităţii firmelor situate 
în zona de impact a Proiectului  

Pierderea temporară până la permanentă a veniturilor firmelor. 
Pierderea de venit şi ocupaţie pentru oamenii de afaceri.  Negativ Redusă-

mare 
Termen scurt 
până la lung   

24 
O mai mare expunere a comunităţii 
şi a regiunii pentru alte investiţii (de 
ex. de dezvoltare regională)  

Creşterea încrederii pentru investiţii străine directe, la nivel local în 
Roşia Montană, la nivel naţional pe baza confirmării faptului că este 
posibilă o investiţie majoră,  până la nivel regional inclusiv ţările 
învecinate.  

Pozitiv Până la 
mare 

Termen lung 

25 Forţă de muncă instruită 
Forţă de muncă competentă, multi-calificată ca urmare a dezvoltării 
abilităţilor şi experienţei profesionale necesare pentru angajare la 
mină şi în industriile auxiliare  

Pozitiv Mare Termen lung 

26 

Creşterea oportunităţilor de obţinere 
de credite pentru populaţie prin 
elemente colaterale datorită 
clarificării problemei titlurilor de 
proprietate   

Tehnicile de ridicare topografică şi cadastru rezolvă probleme de 
proprietate, ceea ce le va permite proprietarilor să folosească 
proprietate ca şi element colateral  

Pozitiv Redusă Termen lung 

27 Inflaţie  
Cauzată de creşterea generală înregistrată în activitatea economică şi 
a bunăstării regiunii. Cu potenţial efect negativ asupra celor mai săraci 
din comunitate 

Negativ Medie Termen scurt 

Creşterea activităţii economice la nivel local ca urmare a începerii 
lucrărilor de construcţie, faza cea mai activă, inclusiv din punct de 
vedere al locurilor de muncă  

Pozitiv Mare Termen scurt 
28 

Perioada de construcţie – o perioadă 
scurtă de activitate relativ mai 
intensă  Contracţia activităţii economice la nivel local la încheierea lucrărilor de 

construcţie, inclusiv reduceri de personal  Negativ Moderată Termen scurt 
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Subiect # Decrierea impactului Efectul impactului Tip Magnitudine Durată 

29 Intensificarea traficului rutier, în 
special la faza de construcţie  

Un volum important al traficului rutier, în special de utilaje grele, 
măreşte riscul pentru populaţie. Risc mai acut pentru persoanele 
nedislocate, pietoni, biciclişti, tineri şi persoane foarte în vârstă.  

Negativ Mare Termen scurt 
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30 Realizarea şi exploatarea minei 
Exploatări industriale de amploare, cum este o mină, creează noi 
riscuri de siguranţă pentru comunitate, în special pentru persoanele 
nedislocate.  

Negativ Mare Termen lung 

31 Intensificarea traficului rutier, în 
special la faza de construcţie  

Niveluri mărite ale zgomotului ca urmare a traficului spre şi de la 
amplasament, în plus faţă de zgomotul propriu zis de la amplasament  

Negativ Moderată Periodic 
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32 
Praf provenit de la zonele 
operaţionale, în special în timpul 
construcţiei  

Praful ridicat de lucrările din amplasament poate fi suflat înspre zonele 
locuite din apropiere, dând naştere la probleme legate de prezenţa 
prafului 

Negativ Moderată Periodic 

33 
O planificare şi pregătire insuficiente pentru alternative de activităţi 
economice durabile în timpul funcţionării minei duce la impacturi 
economice importante în urma închiderii activităţii miniere 

Negativ Mare Termen lung 

34 Zona este părăsită de muncitoriicalificaţi, de tinerii cu studii 
superioare, iar demografia reflectă (din nou) o populaţie îmbatrânită  Negativ Mare Termen lung 

35 

Riscuri social-economice legate de o 
eventuală închidere a exploatării 
miniere  

Scăderea numărului populaţiei sub niveluri durabile din punct de 
vedere demografic şi economic; Roşia Montană, ca şi localitate, în 
stare de declin 

Negativ Mare Termen lung 
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36 
Indicatorii socio-economici pentru 
Roşia Montană demonstrează o 
creştere pozitivă   

Roşia Montană rămâne un centrul de trai viabil şi atractiv cu o 
economie durabilă, creştere economică pozitivă şi populaţie dinamică  Pozitiv Mare Termen lung 
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Anexa 1.3.  Măsuri şi responsabilităţi de atenuare şi monitorizare 
Descrierea 
impactului Efectul impactului Măsuri de atenuare Măsuri şi indicatori de monitorizare Resonsabilităţi 
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Dislocarea fizică şi economică a populaţiei: 
achiziţionarea a aproximativ 1600 ha de teren, şi 
dislocarea a cca. 960 de gospodării, majoritatea 
în localităţile Roşia Montană (cca. 640 
gospodării), Corna (cca. 140 gospodării) şi Gura 
Cornei (cca. 90 gospodării).   

Terenuri şi active imobilizate achiziţionate de 
la proprietari de către RMGC pe bază de 
contract de vânzare – cumpărare liber 
consimţit.  
Familiile dislocate pot să aleagă una din 
următoarele două alternative:  
Strămutare, incluzând alocarea unei parcele 
rezidenţiale şi reconstruirea locuinţelor în 
zonele de strămutare amenajate de RMGC 
în Piatra Albă, comuna Roşia Montană sau 
în Alba Iulia, precum şi altă asistenţă, după 
cum se detaliază în PASR.  
Relocare, prin care familiile dislocate îşi 
achiziţionează singure o nouă locuinţă, 
utilizând compensaţiile primite pentru 
bunurile afectate la valoare de înlocuire 
totală.  Relocarea include şi altă asistenţă, 
după cum se detaliază în PASR.  
În plus, se oferă şi alte măsuri de refacere a 
standardului de viaţă, după cum se detaliază 
în PASR şi PDDC.  
Persoanele dislocate vor avea acces la un 
mecanism de soluţionare a nemulţumirilor.  
Pentru persoanele vulnerabile există un 
pachet de asistenţă specific. 
Măsurile de strămutare şi relocare sunt 
implementate de RMGC. Bugetul pentru 
strămutare şi relocare este în jur de 80 
milioane dolari SUA.  

Monitorizare internă:  
 
Proces de negociere şi încheierea de 
convenţii; 
Monitorizare socială şi economică: 
urmărirea situaţiei sociale şi 
economice a persoanelor relocate şi 
strămutate, oferirea de locuri de 
muncă,  preţul locuinţelor în zonă, 
restabilirea activităţilor agricole, acţiuni 
ce vizează persoanele vulnerabile;  
 Supravegherea tehnică a 
infrastructurii şi a construirii caselor, 
punerea în funcţiune;  
Organizarea implementării:  
competenţa personalului şi mijloace 
vizavi de lucrări;   
Nemulţumiri şi sistem de soluţionare a 
nemulţumirilor;  
Asistenţă la refacerea standardului de 
viaţă: restabilirea şi sprijinirea 
activităţilor comerciale, dezvoltarea 
abilităţilor şi acordarea de mici 
împrumuturi;  
Angajarea la RMGC a persoanelor 
afectate de Proiect; 
Evaluare externă conform PASR. 

RMGC 
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Descrierea 
impactului Efectul impactului Măsuri de atenuare Măsuri şi indicatori de monitorizare Resonsabilităţi 
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În prezent, infrastructura şi amenajările publice 
din Roşia Montană sunt distruse pentru ca să 
poată începe activităţile miniere.   

Infrastructura publică afectată va fi 
reconstruită în zona de strămutare Piatra 
Albă din Roşia Montană.  Construcţiile 
congregaţionale private vor fi reconstruite 
sau despăgubite.  
Se va construi o şcoală la Piatra Albă 
Construirea zonei de strămutare de la Piatra 
Albă prevede înlocuirea întregii infrastructuri 
publice, inclusiv primăria, poliţia, poşta, 
căminul cultural, noua piaţă (centrul 
localităţii), centrul medical şi farmacia.  
Se va asigura pentru toate casele strămutate 
racordare la o reţea de alimentare cu apă, 
reţea de canalizare, electricitate şi linii 
telefonice 
Majoritatea bisericilor şi cimitirelor rămân 
neafectate ca urmare a măsurilor de 
protecţie ce se vor implementa în zonele 
desemnate ca zone de protecţie a 
patrimoniului istoric. Construcţiile 
congregaţionale care pot fi afectate vor fi fie 
reconstruite fie despăgubite, la alegerea 
congregaţiei. Cimitirele şi mormintele vor fi 
relocate în conformitate cu legislaţia română. 
 

Supravegherea tehnică a construcţiei  
clădirilor publice  
 
Transferul efectiv al clădirilor publice  
 
Utilizarea efectivă a noilor clădiri 
publice după transferarea acestora  

RMGC în colaborare cu 
autorităţile şi instituţiile 
centrale, regionale şi locale 
şi cu congregaţiile religioase  

Descrierea 
impactului Efectul impactului Măsuri de atenuare Măsuri şi indicatori de monitorizare Responsabilităţi 
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Potenţial efect negativ asupra localnicilor 
datorită reducerii accesului la serviciile 
oferite pe plan local şi a calităţii acestora. 
Concurenţă în sfera serviciilor.  

Politica de angajări care dă prioritate 
localnicilor la angajarea în cadrul RMGC şi a 
contractorilor şi subcontractorilor EPC şi 
publicarea pe plan naţional, regional şi local 
a acestei politici 
 

Statistici trimestriale care să prezinte 
firmei RMGC şi fiecărui contractor 
EPC (inclusiv subcontractorilor cu mai 
mult de 10 angajaţi) numărul de 
localnici / români / expatriaţi în posturi 
de conducere / calificaţi / semi-
calificaţi / necalificaţi; aceste statistici 
vor fi făcute publice, ca parte a 
rapoartelor generale ale Proiectului 
privitor la monitorizarea de mediu şi 
socială  
 

Contractorii EPC vor aplica 
procedurile de angajare în 
conformitate cu politica de 
angajare a RMGC, iar 
RMGC va monitoriza 
conformarea 
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Descrierea 
impactului Efectul impactului Măsuri de atenuare Măsuri şi indicatori de monitorizare Resonsabilităţi 

Îmbunătăţirea serviciilor oferite pe plan 
local, etc. prin creşterea cererii de servicii 
de calitate din partea muncitorilor; prin 
creşterea bunăstării materiale care duce la 
creşterea investiţiilor  

Nu sunt necesare măsuri de atenuare  
în
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Îmbunătăţirea şi creşterea diversităţii 
sociale prin integrarea muncitorilor „străini” 
în cadrul populaţiei locale, în mod direct 
(prin căsătorii) sau indirect prin cererea 
provenită din partea muncitorilor +/- a 
partenerilor acestora de servicii în 
comunităţile locale/regionale 

Nu sunt necesare măsuri de atenuare  

RMGC 
Planul de dezvoltare durabilă 
a comunităţii  
Factorii interesaţi afectaţi 
direct sau indirect sau 
implicaţi în Proiectul Roşia 
Montană 

ce
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re
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Risc de perturbare şi conflict (cultural) cu 
localnicii  

Aflux de persoane, 
predominant bărbaţi, 
în căutare de locuri de 
muncă şi de muncitori 
din afara zonei 

Im
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Presupunând că locuiesc singuri, risc de 
răspândire a unor boli, inclusiv cele cu 
transmitere sexuală şi HIV/SIDA 

Politica de angajări care dă prioritate 
localnicilor la angajarea în cadrul RMGC şi a 
contractorilor şi subcontractorilor EPC. 
 
Politică de angajare cu accent pe oferirea 
şanse egale la angajare pentru a mări 
numărul femeilor în rândul forţei de muncă. 
Prioritate pentru bărbaţii căsătoriţi sau cei 
implicaţi în relaţii de lungă durată. 
  
Codul de conduită a angajaţilor; Politica de 
sănătate comunitară:  
• Sănătate inclusiv instruire pentru 

conştientizare STD  
• Distribuirea gratuită a prezervativelor  
• Campanie de conştientizare cu privire la 

probleme de sănătate în comunitate  
• Cabinet medical pentru angajaţi 

Conformarea muncitorilor cu codul de 
conduită (numărul de neconformări 
raportate şi numărul de sancţiuni 
primite pentru neconformare)  
Evaluarea eficienţei codului de 
conduită în ceea ce priveşte evitarea 
problemelor dintre angajaţi şi 
comunităţile locale  
 
Numărul campaniilor sanitare, metode 
folosite, nivel de prezenţă, atât din 
partea angajaţilor cât şi a comunităţii  
 
Cursuri de instruire în preocuparea 
pentru sănătate pentru angajaţi (parte 
a instructajului iniţial)  
 
Numărul participanţilor la curs  
 
Furnizarea prezervativelor 
 
Instruire în ceea ce priveşte 
preocuparea pentru sănătate în 
comunitate (parte a programului şcolar 
şi parte a campaniei generale privitor 
la sănătate)  

Contractorii EPC vor elabora 
şi implementa codul de 
conduită, RMGC va 
monitoriza conformarea  
RMGC în colaborare cu 
autorităţile de sănătate 
publică locale, regionale şi 
naţionale  şi cu ONG-uri  
 
Contractorii vor elabora şi 
implementa planuri de 
protecţie a sănătăţii  
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Descrierea 
impactului Efectul impactului Măsuri de atenuare Măsuri şi indicatori de monitorizare Resonsabilităţi 

Închiderea exploatării 
miniere Minvest 
/Roşiamin în anul 
2007 conform 
actualelor planuri de 
închidere elaborate de 
guvern  

Reducerea forţei de muncă la nivel local/regional, 
creşterea şomajului (până la 90%), migrarea în 
afara zonei a muncitorilor calificaţi apţi de muncă 
care îşi vor căuta de lucru în altă parte. 

Politică de angajări ce dă prioritate foştilor 
angajaţi ai Minvest/Roşiamin la reangajare în 
cadrul RMGC, contractorilor sau 
subcontractorilor EPC  
 
Re-calificare profesională ca parte a 
programului de dezvoltare comunitară 
conform PDDC  

Statistici trimestriale care să prezinte 
firmei RMGC şi fiecărui contractor 
EPC (inclusiv subcontractorilor cu mai 
mult de 10 angajaţi) numărul de foşti 
angajaţi Roşiamin în posturi de 
conducere / calificaţi / semi-calificaţi şi 
necalificaţi  
Numărul de foşti angajaţi Roşiamin 
care urmează şi termină programele 
de recalificare. Numărul de foşti 
angajaţi Roşiamin care au loc de 
muncă. 

Contractorii EPC vor aplica 
procedurile de angajare în 
conformitate cu politica de 
angajare a RMGC, iar 
RMGC va monitoriza 
conformarea 

Piaţă şi posibilităţi de 
locuri de muncă 
reîntinerite şi 
îmbunătăţite  

Creşterea veniturilor băneşti şi a standardului de 
viaţă. Sporirea oportunităţilor de dezvoltare 
individuală şi familială, inclusiv confort (izolaţii mai 
bune etc.) educaţie, recreaţie şi investiţii viitoare 

Educaţia pentru adulţi, 
cursuri de instruire şi 
formare la locul de 
muncă  

Sporirea oportunităţilor de a exploata oferta de 
locuri de muncă, de a înfiinţa propria afacere, de 
a umple golul în ceea ce priveşte cererea de 
servicii  

Nu sunt necesare măsuri de atenuare 

Factorii interesaţi afectaţi 
direct sau indirect sau 
implicaţi în Proiectul Roşia 
Montană 

Servicii şi dotări 
medicale îmbunătăţite  

Posibilităţi de îngrijire medicală mai bune în 
special pentru persoanele în vârstă şi cele 
defavorizate  

Nu sunt necesare măsuri de atenuare 
RMGC  + companiile locale 
care administrează utilităţile 
şi infrastructura  

Modernizarea 
construcţiilor aferente 
noii infrastructuri şi a 
noilor utilităţi, inclusiv 
în ceea ce prveşte 
deşeurile, energia 
electrică, apa, 
canalizarea, şi 
drumurile  

Îmbunătăţirea infrastructurii de bază şi comune şi 
îmbunăţiri aferente în domeniul sănătăţii. 
Motivarea oamenilor de a veni sau de a rămâne 
în regiune datorită creşterii factorului confort. 
Avantajos pentru posibilităţile de turism  

Nu sunt necesare măsuri de atenuare 
RMGC  + companiile locale 
care administrează utilităţile 
şi infrastructura  

Deschidere spre noi 
culturi (alţi români şi 
expatriaţi) 

Revigorare şi revitalizare culturală, introducerea 
de noi dinamici culturale. Nu sunt necesare măsuri de atenuare 

Factorii interesaţi afectaţi 
direct sau indirect sau 
implicaţi în Proiectul Roşia 
Montană 
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Descrierea 
impactului Efectul impactului Măsuri de atenuare Măsuri şi indicatori de monitorizare Resonsabilităţi 

Stare de stres şi conflict datorită schimbării, 
nesiguranţei şi negocierilor. Resentimente, lipsă 
de încredere, teamă de culturi şi persoane noi şi 
necunoscute 

Politica de angajări care dă prioritate 
localnicilor la angajarea în cadrul RMGC şi a 
contractorilor şi subcontractorilor EPC. În 
plus, se va pune accent pe politica de şanse 
egale la angajare pentru a mări numărul 
femeilor în rândul forţei de muncă.  
 
Numărul de muncitori ce trebuie cazaţi în 
Vechea Roşia Montană (Zona protejată). 
Restul în tot cuprinsul comunităţilor. 
Dispersare în cadrul comunităţilor pentru a 
facilita integrarea şi pentru a asigura un 
mediu social mai normal pentru muncitori.  

Numărul de muncitori cazaţi în 
Vechea Roşia Montană. 
 
Numărul de muncitori cazaţi în 
comunităţi. 
 
Numărul de reclamaţii – înregistrate, 
depuse şi soluţionate. Raport de 
soluţionare şi urmărire a conflictului. 
Acţiuni de sancţionare împotriva 
făptaşilor în conformitate cu Politica 
de cazare a muncitorilor şi cu Politica 
de angajări. 

RMGC şi Organizaţia de 
gestionare a spaţiilor de 
cazare din cadrul Fundaţiei 
Roşia Montană. 

Perturbarea structurii sociale locale şi a reţelelor 
de solidaritate. Efect negativ în principal asupra 
persoanelor vulnerabile, cum ar fi persoanele în 
vârstă şi cu dizabilităţi  

Politica pentru persoanele vulnerabile, 
inclusă în PASR  
 
Oamenii pot să aleagă între strămutare (în 
loc de relocare) într-o zonă de strămutare 
comunitară în care toate dotările comunitare 
vor fi reconstruite   
 
Alocarea de parcele de teren şi case în 
zonele de strămutare va încerca să menţină 
vecinătăţile şi reţelele de solidaritate  

Conform PASR 

RMGC în colaborare cu 
autorităţile locale care sunt 
responsabile conform legii 
de a avea grijă de 
persoanele vulnerabile 

Strămutarea (unei 
părţi) a comunităţii    

Condiţii de trai îmbunătăţite prin clădiri noi, 
infrastructură modernizată, acces îmbunătăţit la 
servicii comunitare (mai bune)  

Nu sunt necesare măsuri de atenuare  

Cerere de servicii 
locale, infrastructură, 
inclusiv de locuinţe, 
terenuri, alte resurse 
şi proprietăţi locale. 

Creşterea bunăstării materiale a 
proprietarilor/administratorilor de proprietăţi de pe 
plan local. Oportunităţi de a lichida bunuri sau de 
a converti bunuri corporale în bunuri necorporale. 
Posibilităţi de a investi în oportunităţi care altfel ar 
fi fost inaccesibile localnicilor.  

Nu sunt necesare măsuri de atenuare 

Factorii interesaţi afectaţi 
direct sau indirect sau 
implicaţi în Proiectul Roşia 
Montană 

Construirea şi 
exploatarea 
Proiectului întrerupe 
sau limitează, 
temporar sau 
permanent, accesul la 
zonele rezidenţiale şi 
comerciale 

În cazul zonelor rezidenţiale, locuitorii trebuie să 
se mute fie temporar, fie permanent (strămutare).  
 
În cazul zonelor comerciale, potenţială pierdere 
importantă de venituri din activităţile comerciale. 
Firmele trebuie să se mute sau să închidă 
activitatea. Posibilitate de re-deschidere a 
activităţii dacă accesul este limitat temporar.  

Identificarea tuturor drumurilor de acces 
folosite de comunitate înainte de începerea 
construcţiei/exploatării  şi implementarea 
unor soluţii temporare de acces alternativ  
Despăgubiri plătite pentru daunele rezultate 
din limitarea temporară a utilizării. Nivelul 
despăgubirilor este conform PASR   

Pentru fiecare contractor, raport 
trimestrial referitor la numărul 
situaţiilor în care nu au putut să 
menţină accesul, indicând şi durata 
întreruperii accesului  
 
Despăgubiri în bani pentru daunele 
înregistrate ca urmare a întreruperii 

Contractorii vor monitoriza şi 
implementa măsuri 
corective. 
 
RMGC va monitoriza 
conformare 
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Descrierea 
impactului Efectul impactului Măsuri de atenuare Măsuri şi indicatori de monitorizare Resonsabilităţi 

Construirea şi 
exploatarea 
Proiectului limitează 
fie temporar, fie 
permanent, accesul la 
terenuri, păşuni, 
păduri şi alte resurse 
naturale 

Posibil efect semnificativ asupra mijloacelor de 
trai ale populaţiei care trăieşte din agricultura la 
nivel de subzistenţă. Întreruperea activităţilor 
agricole sezoniere şi a fermelor zootehnice. 

accesului; sau alte măsuri 
consemnate şi justificate.  

Infrastructură de 
transport îmbunătăţită 
către localitate şi 
regiune prin căi de 
comunicaţie 
modernizate şi suport 
logistic  

Condiţii mai bune pentru intrarea şi ieşirea 
oamenilor în şi din regiune. Promovarea regiunii 
pentru dezvoltare (turism/alternativă), ceea ce va 
duce la dezvoltare durabilă socio-economică     

Nu sunt necesare măsuri de atenuare  

Creşterea resurselor 
fiscale la bugetul local 
prin volumul mai mare 
al impozitelor  

Mărirea bugetului autorităţilor locale, capacitate 
mai mare de a dezvolta serviciile civice locale: 
educaţie, sănătate, transport, etc.  

Dezvoltarea capacităţii autorităţilor locale în 
ceea ce priveşte planificarea şi distribuirea 
corespunzătoare a resurselor mărite 
Colaborare cu autorităţile locale pentru 
identificarea cerinţelor de dezvoltare. 
Împreună cu autorităţile locale se vor co-
realiza şi co-finanţa proiecte benefice pentru 
comunitatea locală 

Sume din impozite plătite anual la 
bugetul local  
 
Listă prioritară a Proiectului Roşia 
Montană pentru proiecte de dezvoltare  
 
Număr de proiecte în curs de realizare 
sau care au fost realizate  

Autorităţile locale 
 
Autorităţile centrale vor 
asigura dezvoltarea 
capacităţilor pentru 
autorităţile locale cu sprijinul 
ANIIPRZM şi a donatorilor 
externi 

Creşterea resurselor 
fiscale la bugetul de 
stat prin volumul mai 
mare al impozitelor şi 
prin redevenţe  

Contribuţie la dezvoltarea naţională prin mărirea 
venitului disponibil  Nu sunt necesare măsuri de atenuare Autorităţile centrale  

Riscul ca sumele 
provenite din impozite 
şi redevenţe să nu fie 
folosite în principal 
pentru dezvoltare 
locală  

Este puţin probabil ca, contribuţia la bugetul de 
stat să fie alocată pentru dezvoltare locală. 
Posibilitate ca priorităţile autorităţilor locale să nu 
reflecte nevoile şi dorinţele specifice ale 
populaţiei  

Cooperare cu autorităţile locale privitor la 
proiecte benefice pentru comunităţile locale 
şi pentru regiune. RMGC va co-finanţa 
aspectele referitoare la 
realizarea/implementarea proiectelor.  

Numărul de proiecte realizate şi co-
finanţate Sume per proiect. 

Autorităţile şi instituţiile 
locale şi  RMGC 
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Descrierea 
impactului Efectul impactului Măsuri de atenuare Măsuri şi indicatori de monitorizare Resonsabilităţi 

Riscuri legate de o 
eventuală repartizare 
inechitabilă a 
beneficiilor Proiectului 
în cadrul comunităţii   

Angajaţii mai în vârstă incapabili de a-şi obţine loc 
de muncă după ce se închide Compania Minvest; 
persoanele defavorizate nu au capacitatea 
(intelectuală, educaţională, fizică) de a exploata 
noile oportunităţi     

Identificarea persoanelor supuse riscului. 
Împreună cu autorităţile locale, identificarea 
oportunităţilor de angajare, a condiţiilor 
necesare (recalificare profesională), 
asistenţă în recalificarea profesională, etc.  

Conform măsurilor de reangajare şi a 
indicatorilor cu privire la foştii angajaţi 
Roşiamin.  
 
Numărul persoanelor identificate care 
participă şi termină cursurile de 
recalificare. 
 
Numărul persoanelor identificate care 
obţin loc de muncă. 

Autorităţile şi instituţiile 
locale şi RMGC; ONG-urile 
de resort, dacă este posibil. 

Creşterea numărului 
de locuri de muncă 
directe şi indirecte 

Efecte multiple ca urmare a prezenţei unei 
investiţii majore în tot cuprinsul comunităţii, până 
la nivel naţional. 1:4 noi locuri de muncă, în mod 
direct sau indirect: creare de noi locuri de muncă  

Nu sunt necesare măsuri de atenuare 

Creşterea nivelului 
veniturilor 

În comparaţie cu o situaţie ‘fără activitate 
minieră’, nivelul veniturilor va creşte în regiune Nu sunt necesare măsuri de atenuare 

Factorii interesaţi afectaţi 
direct sau indirect sau 
implicaţi în Proiectul Roşia 
Montană 

Pierderea de personal 
calificat din cadrul 
altor instituţii şi firme 
în favoarea RMGC  

Export de competenţă profesională pentru 
ocuparea unor posturi mai bine plătite/mai 
avantajoase în cadrul RMGC. Reducerea 
competenţei profesionale disponibile pentru alte 
societăţi comerciale 

Identificarea cerinţelor de  forţă de muncă ale 
RMGC pe faze de realizare a proiectului, 
grupate pe categorii specifice de calificări, cu 
un procent aproximativ de personal. Analiza 
comparativă a capacităţii existente în 
regiunile din jur în raport cu cerinţele RMGC  
 
Pe baza analizei comparative, se vor realiza 
de către RMGC programe de dezvoltare a 
abilităţilor profesionale, educaţie pentru adulţi 
şi cursuri de instruire, ceea ce va conduce la 
un nivel mai ridicat al capacităţii de a 
satisface cerinţele RMGC şi în acelaşi timp 
va menţine capacităţile necesare pentru 
satisfacerea cerinţelor firmelor existente pe 
plan regional.  
 
Cererea de personal va conduce la salarii 
mai mari şi la condiţii mai bune, ceea ce va 
ridica nivelul de competenţă profesională în 
regiune prin atragerea de personal calificat în 
regiune.   

Evaluarea necesarului de capacitate 
al RMGC. Evaluarea capacităţii 
tehnice regionale de a satisface 
necesităţile RMGC. Analiză 
comparativă asupra capacităţii 
regionale în raport cu necesităţile 
RMGC.    
 
Programe de instruire elaborate şi 
implementate, număr de participanţi, 
număr de absolvenţi, număr de 
absolvenţi angajaţi. 
 
Evaluare permanentă a capacităţii în 
firmele din regiunile înconjurătoare 
pentru a vedea dacă există capacitate 
suficientă.  

RMGC pe baza Politicii sale 
de angajare.  Contractorii 
EPC vor respecta politica de 
angajare. RMGC va 
monitoriza capacitatea 
regională urmărind ca firmele 
locale să nu sufere pierderi 
de capacităţi în detrimentul 
lor. 
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Descrierea 
impactului Efectul impactului Măsuri de atenuare Măsuri şi indicatori de monitorizare Resonsabilităţi 

Venituri mai mari 
pentru micii 
întreprinzători 

Cerere pentru aprovizionarea cu o gamă largă de 
servicii, materiale şi produse pentru Proiectul 
Roşia Montană, cu accent pe aprovizionarea pe 
plan local, ceea ce duce la creşterea veniturilor 
pentru firmele din zonă. În plus asigură un 
stimulent pentru dezvoltarea firmelor locale în 
ideea de a   deveni furnizori pentru Proiectul 
Roşia Montană şi pentru activităţile conexe 
acestuia.   

Stimularea întreprinzătorilor prin fonduri 
pentru întreprinderile mici, micro-finanţare, 
fond de dezvoltare a abilităţilor profesionale 
+ alte iniţiative coordonate de Fundaţia 
independentă de Dezvoltare Roşia Montană  

Numărul de cereri de asistenţă:   
• financiară 
• tehnică 
• administrativă şi organizatorică, 

etc. 
Numărul de firme nou înfiinţate. 
Cifră de afaceri/profit mărite ale 
firmelor noi/existente  
 

Perturbarea activităţii 
firmelor situate în 
zona de impact a 
Proiectului  

Pierderea temporară până la permanentă a 
veniturilor firmelor. Pierderea de venit şi ocupaţie 
pentru oamenii de afaceri.  

Asistenţă pentru strămutarea / restabilirea 
afacerii pentru firmele afectate. Despăgubiri 
pentru pierderea afacerii. Dezvoltarea 
abilităţilor profesionale, educaţie pentru adulţi 
şi formare profesională puse la dispoziţie 
pentru firmele afectate ca sprijin pentru 
restabilirea afacerii.   
Stimularea întreprinzătorilor prin fonduri 
pentru întreprinderile mici, micro-finanţare, 
fond de dezvoltare a abilităţilor profesionale 
+ alte iniţiative coordonate de Fundaţia 
independentă de Dezvoltare Roşia Montană  

Ca şi mai sus.  
 
Număr de firme a căror activitate a 
fost perturbată, pierdere de cifră de 
afaceri / profit.  
 
Număr de firme a căror activitate a 
fost perturbată înfiinţate în altă parte 
sau care rămân în localitate.   
 
Cereri de despăgubire per firmă. 
 
Sume alocate, cui au fost alocate, pe 
bază de convenţii încheiate pe 
principiul transparenţei. 

RMGC, autorităţile locale, 
ONG-uri pro-întreprinderi şi 
organizaţii de dezvoltare  

O mai mare expunere 
a comunităţii şi a 
regiunii pentru alte 
investiţii (de ex. de 
dezvoltare regională)   

Creşterea încrederii pentru investiţii străine 
directe, la nivel local în Roşia Montană, la nivel 
naţional pe baza confirmării faptului că este 
posibilă o investiţie majoră,  până la nivel regional 
inclusiv ţările învecinate.  

Nu sunt necesare măsuri de atenuare 

Factorii interesaţi afectaţi 
direct sau indirect sau 
implicaţi în Proiectul Roşia 
Montană 

Forţă de muncă 
instruită 

Forţă de muncă competentă, multi-calificată ca 
urmare a dezvoltării abilităţilor şi experienţei 
profesionale necesare pentru angajare la mină şi 
în industriile auxiliare  

Nu sunt necesare măsuri de atenuare 

Factorii interesaţi afectaţi 
direct sau indirect sau 
implicaţi în Proiectul Roşia 
Montană 
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Descrierea 
impactului Efectul impactului Măsuri de atenuare Măsuri şi indicatori de monitorizare Resonsabilităţi 

In
fla
ţie

 
şi

 
cr

eş
te

re
a 

co
st

ul
ui

 
de

 
ac

ce
s 

la
 

in
fr

as
tr

uc
tu

ră
, 

se
rv

ic
ii.

 
C

au
za

tă
 

de
 

cr
eş

te
re

a 
ge

ne
ra

lă
 î

nr
eg

is
tr

at
ă 

în
 a

ct
iv

ita
te

a 
ec

on
om

ic
ă 
şi

 a
 b

un
ăs

tă
rii

 r
eg

iu
ni

i. 
C

u 
po

te
nţ

ia
l e

fe
ct

 n
eg

at
iv

 a
su

pr
a 

ce
lo

r 
m

ai
 s
ăr

ac
i d

in
 c

om
un

ita
te

  

Preţurile şi cheltuielile de trai vor creşte în 
comunitate  
 
Cu impact negativ asupra persoanelor 
defavorizate, în special auspra persoanelor în 
vârstă şi a celor foarte sărace.  
 
Un impact mai redus asupra persoanelor 
implicate în activitatea economică intensificată, 
având în vedere că şi veniturile cresc.  

Politica de cazare a muncitorilor  are în 
vedere reducerea impactului prin cazarea în 
Vechea Roşia Montană şi în zone de cazare  
identificate în mod specific, situate în tot 
cuprinsul regiunii.  Impact mai redus asupra 
pieţii imobiliare locale, asigurând în acelaşi 
timp un venit direct în comunitate.  
 
Identificarea persoanelor celor mai 
vulnerabile (folosind studiul de referinţă). 
Măsuri specifice ce au în vedere reducerea 
impactului.   
 
Categoriile de asistenţă cuprind, dar nu se 
limitează la:  
• Transport – cumpărături, Vizite, 

asistenţă medicală; 
• Servicii gospodăreşti – curăţarea 

zăpezii, evacuarea gunoiului, tăierea şi 
stivuirea lemnelor, etc.  

• Altele – organizarea de evenimente 
sociale, etc.  

Financiar: Împreună / în cooperare cu 
autorităţile locale (+/- ONG-uri) se va stabili 
un coeficient de indexare în funcţie de inflaţie 
a pensiilor/veniturilor pentru persoanele cele 
mai defavorizate care să permită plăţi 
suplimentare care să asigure menţinerea +/- 
ridicarea nivelului de trai. Studiul de referinţă 
va asigura baza pentru categoriile ţintă.   

 
 
 
Numărul de persoane cazate în 
organizarea de şantier va fi 
monitorizat trimestrial în raport cu forţa 
de muncă totală   
 
Monitorizarea nivelului inflaţiei pe plan 
local la fiecare şase luni, inclusiv 
valoarea locuinţelor (închirieri şi  piaţă 
imobiliară, inclusiv terenuri) şi materii 
prime  
 
Comunicarea publică la fiecare şase 
luni a rezultatelor din cadrul 
rapoartelor de mediu şi sociale  
 
Politica pentru persoanele vulnerabile, 
inclusă în PASR.  
 
Numărul de persoane vulnerabile, cu 
consemnarea situaţiei lor specifice. 
Realizarea şi respectarea programului 
de asistenţă. Numărul de vizite în 
conformitate cu programul de 
asistenţă.   
 
Indice de inflaţie stabilit şi aplicat. 
Sume pe persoană, pe lună; sume 
alocate şi transferate. 
 
 

Se va implementa de către 
antreprenorul EPC general   
RMGC va monitoriza 
conformare 
 
RMGC în colaborare cu 
autorităţile locale care au 
responsabilitatea de a avea 
grijă de persoanele 
vulnerabile, +/- ONG-uri. 

Perioada de 
construcţie – o 
perioadă scurtă de 
activitate relativ mai 

Creşterea activităţii economice la nivel local ca 
urmare a începerii lucrărilor de construcţie, faza 
cea mai activă, inclusiv din punct de vedere al 
locurilor de muncă 

Politica de achiziţii pe plan local: 
achiziţionarea de servicii, produse şi lucrări 
de construcţii de la furnizori şi subcontractori 
locali va fi maximizată  

Se va monitoriza trimestrial valoarea 
achiziţiilor pe plan local în raport cu 
suma totală contractată pentru fiecare 
contractor şi se va compara cu suma 

Se va implementa de către 
contractori în colaborare cu 
RMGC  
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Descrierea 
impactului Efectul impactului Măsuri de atenuare Măsuri şi indicatori de monitorizare Resonsabilităţi 

intensă  

Contracţia activităţii economice la nivel local la 
încheierea lucrărilor de construcţie, inclusiv 
reduceri de personal  

Politica de achiziţii pe plan local are în 
vedere lărgirea capacităţilor întreprinderilor 
mici locale  
PDDC include măsuri de dezvoltare a 
întreprinderilor mici în vederea lărgirii 
mediului de afaceri pe termen lung şi 
atenuării potenţialului impact al depresiunii 
economice de la încheierea fazei de 
construcţie  

prevăzută prin contract pentru fiecare 
contractor   
 
Se va monitoriza trimestrial valoarea 
totală a achiziţiilor în raport cu suma 
totală contractată pentru fiecare 
contractor de lucrări de exploatare şi 
întreţinere şi se va compara cu suma 
prevăzută prin contract pentru fiecare 
astfel de contractor  

RMGC va monitoriza 
conformarea  

Intensificarea traficului 
rutier, în special la 
faza de construcţie   

Un volum important al traficului rutier, în special 
de utilaje grele, măreşte riscul pentru populaţie. 
Risc mai acut pentru persoanele nedislocate, 
pietoni, biciclişti, tineri şi persoane foarte în 
vârstă.  

Codul de conduită al personalului, limite de 
viteză, măsuri fizice şi program de 
conştientizare cu privire la siguranţă în 
şcolile din zonă 
 

Se vor instala sisteme de calmare şi 
amortizare a traficului. 
Sisteme radar pentru controlul vitezei 
şi/sau cutii negre în vehicule  
Numărul de sesiuni de conştientizare 
privitor la siguranţă şi numărul de 
participanţi  
Numărul de incidente şi accidente şi 
măsurile corective aferente care au 
luate  

Contractorii EPC vor 
identifica riscurile şi  vor lua 
măsuri de atenuare   
RMGC şi contractorii 
împreună cu cadrele 
didactice locale şi cu 
inspectoratul şcolar vor 
administra campaniile de 
conştientizare cu privire la 
siguranţă şi vor relua aceste 
campanii periodic 

Realizarea şi 
exploatarea minei  

Exploatări industriale de amploare, cum este o 
mină, creează noi riscuri de siguranţă pentru 
comunitate, în special pentru persoanele 
nedislocate. 

Îngrădirea tuturor zonelor de lucru.  Servicii 
de pază pentru a evita pătrunderea 
persoanelor neautorizate. Conştientizare cu 
privire la siguranţă 

Number of reported third party 
intrusions into work sites 
 
Number of incidents and accidents, 
and related corrective actions taken 
 
Number of safety awareness sessions 
and attendance 

Contractorii vor îngrădi toate 
zonele de lucru  
 
RMGC va monitoriza 
conformarea  
RMGC şi contractorii 
împreună cu cadrele 
didactice locale şi cu 
inspectoratul şcolar  

Riscuri economice 
legate de o eventuală 
închidere a minei  

Planificarea şi pregătirea pentru alternative de 
activităţi economice durabile inadecvate sau 
insuficiente în timpul funcţionării minei duce la un 
impact economic semnificativ după închiderea 
acesteia.   

Elaborarea unei serii de măsuri şi iniţiative 
pe durata de existenţă a Proiectului Roşia 
Montană astfel încât bunăstarea netă să 
continue să crească după închiderea 
exploatării miniere.  
Stimularea întreprinzătorilor prin fonduri 
pentru întreprinderile mici, micro-finanţare, 
fond de dezvoltare a abilităţilor profesionale 
+ alte iniţiative coordonate de Fundaţia 
independentă de Dezvoltare Roşia Montană  

Numărul de cereri de asistenţă:   
• financiară 
• tehnică 
• administrativă şi organizatorică, 

etc. 
Numărul de firme nou înfiinţate. 
Cifră de afaceri/profit mărite ale 
firmelor noi/existente  
Programe de instruire elaborate şi 
implementate, număr de participanţi, 
număr de absolvenţi, număr de 
absolvenţi angajaţi. 

RMGC şi Fundaţia de 
Dezvoltare Roşia Montană  
 
Factorii interesaţi afectaţi 
direct sau indirect sau 
implicaţi în Proiectul Roşia 
Montană 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Plan de dezvoltare durabilă a comunităţii  

Anexe 
Pagina 151 din 167 

Descrierea 
impactului Efectul impactului Măsuri de atenuare Măsuri şi indicatori de monitorizare Resonsabilităţi 

Zona este părăsită de muncitorii calificaţi, de 
tinerii cu studii superioare, iar demografia reflectă 
(din nou) o populaţie îmbatrânită  

Crearea şi promovarea localităţii şi 
comunităţii Roşia Montană ca un centru de 
excelenţă cu privire la (spre exemplu): 
tehnologii minire, dezvoltarea durabilă a 
comunităţii, construcţii, arheologie şi 
patrimoniu cultural.  
Amenajarea unor industrii durabile din punct 
de vedere economic, cum ar fi cele care sunt 
legate de:  minerit, dezvoltare comunitară, 
arheologie, construcţii, turism, etc.   

Numărul instituţiilor de învăţământ, 
număr de elevi, tendinţe în timp (în 
creştere/în scădere); numărul 
agenţilor economici (ce oferă servicii 
care reflectă domeniile de excelenţă); 
număr de angajaţi (tendinţe), cifră de 
afaceri (şi nr. angajaţi). 
Numărul firmelor, numărul de angajaţi, 
cifră de afaceri, profit, contribuţie la 
bugetul autorităţilor locale  
 

Scăderea numărului populaţiei sub niveluri 
durabile din punct de vedere demografic şi 
economic; Roşia Montană, ca şi localitate, în 
stare de declin 

Dezvoltarea Roşiei Montană ca un sat 
atractiv, cu un standard şi o calitate a vieţii 
ridicate, pe baza principiilor dezvoltării 
durabile, bine întreţinut, confortabil şi 
accesibil, cu posibilităţi de angajare şi 
economice  

Număr de locuitori, solicitare din 
partea oamenilor de a se muta în 
Roşia Montană, număr de persoane 
care pleacă, frecvenţa în şcoli, 
contribuţie la bugetul autorităţileor 
locale, structură demografică, număr 
de naşteri, decese, modificări ale 
numărului populaţiei (creştere, 
scădere).  

Fundaţia de Dezvoltare 
Roşia Montană  
 
Factori interesaţi locali, 
autorităţi locale  

Indicatorii socio-
economici pentru 
Roşia Montană 
demonstrează o 
creştere pozitivă   

Roşia Montană rămâne un centrul de trai viabil şi 
atractiv cu o economie durabilă, creştere 
economică pozitivă şi populaţie dinamică  

Nu sunt necesare măsuri de atenuare  



S.C. Roia Montan Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Plan de dezvoltare durabil a comunitii  

Anexe 
  Pagina 152 of 167 

Anexa 2 Fi descriptiv
privitor la apele acide 

FI DESCRIPTIV: 

APE ACIDE, GOSPODRIREA 
I EPURAREA APELOR 

     
CE SUNT APELE ACIDE? 

Scurgerile de ape acide reprezint un proces 
natural care are loc atunci când minereurile 
metalifere cu coninut de sulf sunt expuse la aer.  
Acesta este un proces natural, îns poate fi 
accelerat de activiti miniere sau de construcii 
deoarece zone întinse de roc sunt expuse la 
aciunea aerului.   Unele reacii ale mineralelor 
naturale pot încetini generarea de ape acide, deci 
este important s se îneleag echilibrul dintre 
generarea de acid i mineralele cu potenial de 
neutralizare a acidului. 

PRIVITOR LA O ZESTRE DE 
NEGLIJEN

În zona Roia Montan aurul i alte metale 
preioase au fost exploatate de peste 2000 de 
ani.  Zonele în care sunt prezente minerale sunt 
cele mai expuse apariiei fenomenului de ape 
acide, iar exploatrile miniere anterioare din 
regiune au fcut prea puine eforturi sau chiar 
deloc pentru a combate generarea de ape acide.   
Ca urmare, calitatea apei este inferioar în pârâul 
Roia Montan i în alte pâraie care se vars în 
râul Abrud, ceea ce prezint un important risc 
pentru sntatea populaiei.   

MODERN MINING AND ARD 
Dei o anumit cantitate de ape acide este 
inevitabil, acest fenomen poate fi controlat.   
Studiile ample cu privire la apele acide din 
amplasamentul propus arat c atât minereurile 

cu coninut ridicat cât i cele cu coninut sczut 
vor prezenta potenial de generare de ape acide.  
Haldele de roc steril pot produce ape acide în 
zone localizate, îns în medie potenialul va fi 
redus. Sterilele ce vor fi depozitate în iazul de 
decantare prezint un anumit potenial de 
generare de ape acide, îns rata de depunere a 
sterilului va reduce  acest potenial la minim.    S-
a determinat faptul c rocile excavate pentru 
lucrrile de construcii au capacitatea de a 
neutraliza aciditatea i prin urmare nu vor 
prezenta probleme. 

STRATEGIE DE GOSPODRIRE A APELOR 
Pentru a reduce la minim generarea de ape 
acide, planul de exploatare minier propus va 
prevede dirijarea apelor de suprafa în jurul 
zonelor perturbate de activitile miniere.   Toate 
apele de suprafa i apele care vin în contact 
cu materiale care produc aciditate vor fi 
captate, colectate i tratate pentru eliminarea 
aciditii.    Deoarece sistemul de colectare i 
tratare va include i zonele miniere istorice, noua 
exploatare minier va avea un plus de impact 
pozitiv:   calitatea apei în vile Roia i Corna 
precum i în râurile Abrud i Arie se va 
îmbunti. 

APE ACIDE I ÎNCHIDERE 
Dei durata de funcionare a unei mine se poate 
întinde pe 15 ani sau mai mult, proiectele miniere 
moderne îi planific lucrrile de închidere înc
din prima zi.   Atunci când mina propus se 
închide, se vor gestiona sursele pentru reducerea 
sau eliminarea potenialului de generare de ape 
acide. Msurile de protecie vor cuprinde 
realizarea unor sisteme de acoperire cu sol 
vegetal pentru limitarea infiltraiei de ape i aer 
precum i construirea unor sisteme, atât active 
cât i pasive, de tratare a apei. 

Informaii suplimentare 

Prezent: Ape acide in Pârâul Roia  –motenirea 
activitii miniere din trecut.

Ape acide ce se scurg dintr-un vechi pu minier 
surpat din Valea Corna. 

Pentru mai multe informaii despre Proiectul Roia 
Montan, v rugm contactai:  
Departamentul de Dezvoltare Responsabil i Relaii 
Publice  
Roia Montan Gold Corporation S.A. 
Str Uruguay, Nr 14, Sector 1, 010 407 Bucureti, 
RomâniaTel. +40 31 405 7128 
email: info@rmgc.ro

S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A.
T: (+4) 0258. 806.750 F: (+4) 0258.806.749
E: info@rrmgcc.ro 	 Str.	Piaţă	nr.	321517615,	Jud	Alba
Roşia	Montană,	ROMÂNIA;	www.rmgc.ro;	email:info@rmgc.ro
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Anexa 3 Cadrul politicilor – informaţii suplimentare  
 
Politicile şi principiile expuse pe scurt aici sunt cele care au un impact specific asupra 

PDDC. Acestea nu au fost neapărat gândite să sprijine PDDC, însă existenţa acestora 
exercită o influenţă care are o conotaţie socio-economică.  Ordinea aspectelor prezentate în 
această anexă este similară cu cea din capitolul aferent (Capitolul 2 - Cadrul politicilor), 
respectiv: 
• Dezvoltare durabilă 
• Politicile firmei Roşia Montană Gold Corporation 
• Politicile Guvernului României 
• Politicile şi strategiile Uniunii Europene 
• Banca Mondială / Corporaţia Financiară Internaţională 
• Politicile Naţiunilor Unite 
• Organizaţia Standardelor Internaţionale 
• Consiliul Internaţional pentru Minerit şi Metale. 

A3.1 Dezvoltare durabilă 

Aceasta este explicată în suficient detaliu în capitolul 2 şi astfel nu mai este prezentată aici.   

A3.2 Politicile firmei RMGC 

Politicile firmei Roşia Montană Gold Corporation în plus faţă de Politicile de 
dezvoltare durabilă şi de protecţie a mediului care sunt prezentate în capitolul 2, care 
sprijină, direct sau indirect PDDC, sunt următoarele: 
• Politica de angajări 
• Politica de achiziţii 
• Politica de locuinţe 

Aceste politici sunt politicile interne ale RMGC care au impact asupra dezvoltării 
comunităţii. Principiile comunităţii şi dezvoltării durabile au influenţat elaborarea acestor 
politici în ideea maximizării beneficiilor aduse comunităţilor locale şi regiunilor din jur. 
Informaţii suplimentare privind aceste politici se pot obţine direct de la RMGC la adresa de 
email: info@rmgc.ro. 
 
Politica de angajări 

Obiectivul politicii de angajări este de a ajuta la maximizarea participării populaţiei 
afectate de Proiect în derularea acestuia prin angajare directă pe bază de contract de 
muncă, însă trebuie înţeles faptul că selectarea tuturor angajaţilor de către Companie pentru 
toate posturile viitoare (după profesie, nu numai după funcţie) se va face pe baza 
competenţelor pentru a satisface cel mai bine cerinţele activităţii.  
RMGC are o politică de angajări care, pentru persoane cu calificări similare, va acorda 
prioritate în ordinea prezentată următoarelor categorii:   
• Persoanelor care locuiesc în zona afectată  
• Angajaţilor RoşiaMin şi RMGC domiciliaţi în comuna Roşia Montană sau oraşul Abrud  
• Angajaţilor RoşiaMin şi RMGC domiciliaţi în orice altă localitate din judeţul Alba  
• Altor persoane care locuiesc în judeţul Alba 
• Altor persoane care locuiesc în judeţul Hunedoara 
• Persoanelor care nu locuiesc în judeţele Alba sau Hunedoara. 

Întreaga activitate de recrutare rămâne dependentă de cerinţele operaţionale ale 
Companiei şi de existenţa personalului competent pentru activitatea respectivă. Există mai 
multe pachete de instruire şi dezvoltare a abilităţilor profesionale cuprinse în PDDC şi în 
Politica de bună vecinătate a RMGC (vezi capitolul 8.11) care vor ajuta factorii interesaţi din 
cadrul comunităţii să se instruiască şi să se pregătească pentru diverse locuri de muncă în 
cadrul Proiectului RMGC 
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Politica de achiziţii 
Prin politica de achiziţii, RMGC va prioritiza achiziţionarea de materiale din 

comunitate şi din regiunile înconjurătoare. Furnizarea de materiale şi produse de către 
furnizori din comunitate şi din regiunile înconjurătoare va depinde de preţ şi calitate, însă 
RMGC va colabora cu furnizorii locali şi îi va ajuta să îndeplinească ceinţele impuse de 
Proiectul Roşia Montană. Făcând acest lucru, RMGC va asigura un număr important de 
oportunităţi de angajare directă şi indirectă şi un flux economic prin comunitate.  
Politica de angajări şi cea de achiziţii au componente similare, precum:  
• Acordarea de prioritate locuitorilor comunităţii la angajare directă şi indirectă 
• Atenţie specială pentru categoriilor vulnerabile 
• Calificări şi formare şi instruire pre-angajare 
• Anunţarea oportunităţilor de angajare şi a procedurilor de depunere a cererilor  
• Anunţarea oportunităţilor de achiziţii şi a procedurilor de licitaţie  
• Realizarea unor proceduri de angajare şi achiziţii transparente, corecte şi echitabile  
• Monitorizare şi evaluare. 
 
Politica de locuinţe 

Politica de locuinţe este în curs de elaborare (aprilie 2006). În esenţă, există două 
domenii de responsabilitate:  
1. Strămutarea şi relocarea persoanelor afectate de Proiect, conform PASR  
2. Locuinţe corespunzătoare pentru noii locuitori ai comunităţii  

Obiectivele esenţiale ale iniţiativei de realizare şi predare a zonei de strămutare sunt: 
• Realizarea zonelor de strămutare de la Abrud, Alba Iulia şi Piatra Albă, inclusiv 

modernizarea unor sisteme de infrastructură comunală/urbană, după cum este necesar.  
• Asigurarea unor condiţii adecvate de tranziţie pentru predarea responsabilităţii privitor la 

exploatarea şi întreţinerea tuturor lucrărilor arhitecturale şi de construcţii din zonele de 
strămutare către factorii interesaţi din comunitate (de la sectorul public, privat sau civil). 

Mai specific, Compania construieşte clădiri şi infrastructură noi şi de asemenea 
modernizează infrastructura existentă pentru a susţine zonele de strămutare de la Piatra 
Albă şi Alba Iulia.  Aceste lucrări arhitecturale şi de infrastructură cuprind: 
• Lucrări arhitecturale: locuinţe, sedii de instituţii (primărie, staţie de poliţie, poştă, casă de 

cultură, departament de pompieri, şcoli şi teren de sport), magazine, biserici, pieţe 
precum şi lucrările de sistematizare aferente.  

• Lucrări de infrastructură: drumuri, lucrări de gospodărire a apelor pluviale, alimentarea şi 
distribuţia apei, alimentarea şi distribuţia energiei electrice, reţele de canalizare şi 
epurare şi colectarea şi evacuarea deşeurilor solide.  

Cel de-al doilea domeniu de responsabilitate se referă la ajutarea noilor locuitori ai 
comunităţii să-şi găsească locuinţe corespunzătoare şi în acelaşi timp la atenuarea oricăror 
potenţiale efecte Negativ de ordin social şi economic al acestui aflux de nou veniţi asupra 
comunităţii. Acest aspect este în legătură cu Politica de angajări şi cu alte politici interne ale 
RMGC cum ar fi Sănătatea şi Transportul.  

Prin răspândirea oamenilor în tot cuprinsul comunităţii şi neconcentrarea acestora 
într-o amenajare administrată, se amplifică câştigul economic al comunităţii şi se reduce 
impactul social. Însă, această abordare impune o pregătire şi planificare atente pentru a 
asigura spaţii de cazare suficiente şi pentru a pregăti comunitatea.   

Maximizarea utilizării firmelor şi resurselor de pe plan local (forţă de muncă şi 
furnizori) la realizarea / modernizarea clădirilor şi infrastructurii de mai sus va genera o 
importantă activitate economică în zonă şi prin urmare va încerca să facă acest lucru în 
măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic şi economic.  Odată realizate, 
responsabilitatea pentru gestionarea curentă a acestor lucrări trebuie transferată factorilor 
interesaţi competenţi ai comunităţii pentru a evita promovarea unei dependenţe  pe termen 
lung de RMGC.  RMGC va colabora cu aceşti factori interesaţi şi se va asigura că aceştia 
sunt pregătiţi şi că dispun de capacitatea financiară şi tehnică şi de capitalul fizic necesare în 
vederea preluării lucrărilor.   Posibilele activităţi cuprind: 
• Instruirea autorităţilor în ceea ce priveşte capacitatea tehnică şi financiară necesară 

pentru a prelua exploatarea şi întreţinerea lucrărilor arhitecturale şi de construcţii.  
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• Strategii de maximizarea a beneficiilor pentru populaţia locală legate de exploatarea şi 
întreţinerea lucrărilor (angajări din rândul localnicilor). 

• Acolo unde resursele financiare sunt modeste, implicarea comunităţii în exploatarea şi 
întreţinerea lucrărilor. 

A3.3 Politicile Guvernului României 

Nu există legi sau politici guvernamentale româneşti care să îndrume sau să oblige 
un investitor să evalueze aspectele de dezvoltare durabilă ale investiţiei sale. Pentru 
Proiectul Roşia Montană, aprecieri privind dezvoltarea durabilă pentru Roşia Montană nu 
există decât în Termenii de referinţă.   

În Termenii de referinţă (TdR) emişi de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din 
România pentru Proiectul Roşia Montană nu există nici o cerinţă specifică privind 
prezentarea unui plan de dezvoltare socio-economică sau durabilă pentru localitatea Roşia 
Montană. Singura dată în care se menţionează ”dezvoltarea durabilă” în Termenii de 
referinţă este în partea care a fost inclusă în acest document la cererea autorităţilor 
maghiare.  

Există însă mai multe aspecte în TdR care sunt indirect legate de PDDC. În cele ce 
urmează se prezintă aspectele din prevederile atât a autorităţilor române cât şi maghiare la 
TdR care sunt legate direct sau indirect de PDDC.   
 
Ministerul Român al Mediului şi Gospodăririi Apelor  
 

 

                                                
61 Notă de subsol pentru TdR:  “acest aspect este neclar; necesită clarificare din partea autorilor liniilor directoare". 

Aspect în TdR Legătura PDDC cu aspectul din TDR 

4 Cum se va soluţiona problema re-
folosinţei post-închidere a terenului 
şi care este metoda de încorporare a 
cerinţelor comunităţii locale 
referitoare la această problemă? 

Dezvoltarea comunitară este un proces care implică o 
multitudine de factori interesaţi. Re-folosinţa post-
închidere a terenului inclusiv amplasamentul iazului de 
decantare a sterilului va fi stabilită împreună cu factorii 
interesaţi de pe plan local. Ideile inovatoare vor fi 
încurajate. Fiecare idee va fi evaluată în privinţa 
respectării principiilor dezvoltării durabile. Cu cât mai mare 
participarea factorilor interesaţi din rândul comunităţii cu 
sugestii, idei, concepte, etc., cu atât mai mult va încorpora 
mai mult re-folosinţa post-închidere cerinţele comunităţii 
locale. În cadrul PDDC această participare va fi ferm 
încurajată. 
 

6 Prezentarea metodelor de 
respectare a principiilor referitoare la 
implementarea managementului de 
mediu61. 

PDDC are ca valori principale cei trei stâlpi ai dezvoltării 
durabile care cuprind integrarea aspectelor de mediu în 
dezvoltarea economică şi socială. 
 

7 Cine va fi responsabil de 
monitorizare, refacerea 
amplasamentului şi implementarea 
măsurilor necesare pentru 
reabilitarea amplasamentului, dacă 
este cazul, după închidere? 

Deşi acest aspect nu este încă finalizat, există 
posibilitatea ca Fundaţia să fie responsabilă de 
gestionarea post-închidere, sprijinită financiar, dacă este 
cazul, de Proiectul Roşia Montană. 
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Direcţia de elaborare şi implementare a politicilor de mediu economice 
Ministerul Român al Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului   
 
Aspect în TdR Legătura PDDC cu aspectul din TDR 
1 Care vor fi consecinţele şi în ce 

condiţii vor putea continua activităţile 
de turism având în vedere că 
lucrările necesare pentru realizarea 
Proiectului vor afecta zona prin 
modificări de peisaj, acces la 
arealele cu vestigii arheologice/ zone 
turistice, etc.? 

Capitolul 5.5 al PDDC cuprinde o scurtă referire la 
contribuţia din punct de vedere economic a turismului 
pentru localitatea Roşia Montană. În prezent, o astfel de 
contribuţie este extrem de limitată. Ca atare, turismul va 
cunoaşte probabil o dezvoltare ca urmare a Proiectului 
Roşia Montană, în PDDC fiind prevăzute activităţi de 
stimulare a turismului în zonă.  

9 Ce se întâmplă cu iazul de 
decantare a sterilului după 
închiderea exploatării miniere? 

Iazul de decantare va fi închis şi reabilitat în conformitate 
cu prevederile legislaţiei româneşti din domeniu precum şi 
a Uniunii Europene. Proiectele şi planurile de 
management relevante din cadrul studiului de evaluare a 
impactului asupra mediului prezintă aspectele tehnice în 
detaliu. Prin urmare, nu va exista o moştenire ecologică 
negativă 
Însă, iazul de decantare oferă totodată şi o oportunitate 
unică pentru comunitate de a defini modul în care această 
suprafaţă de aproximativ 300 ha, care reprezintă probabil 
cea mai mare bucată de teren plat din zonă, poate fi 
amenajată. Spre sfârşitul duratei de viaţă a Proiectului se 
va face o solicitare către întreaga comunitate, de la elevi 
la adulţi,  cu scopul de a primi idei din partea acesteia. O 
abordare consensuală va duce la cea mai favorabilă 
folosinţă/topografie finală a terenului. 

 
Contribuţia  autorităţilor maghiare în TdR 
”În plus faţă de criteriile de mai sus (referitoare la impactul transfrontalier) propunem 
includerea următoarelor criterii în cerinţele privind conţinutul62: 
 
Aspect în TdR Legătura PDDC cu aspectul din TDR 
Evaluarea efectelor exploatării aurifere 
şi a activităţilor conexe asupra valorilor 
istorice, culturale şi arhitecturale ale 
Verespatak63 şi a clădirilor clasificate ca 
monumente antice 
 

Nu este un aspect direct în raport cu PDDC. Vezi punctul 
următor pentru legătura valorilor istorice, culturale şi 
arhitecturale cu PDDC. 

Descrierea viitorului valorilor arheologice 
(lucrări miniere datând din epoca 
romană, echipamente miniere, obiecte, 
biserici, cimitire, clădiri clasificate ca 
monumente antice) situate în 
Verespatak şi împrejurimi 

Aspectele culturale reprezintă o componentă importantă a 
iniţiativelor din PDDC pentru promovarea şi dezvoltarea 
turismului. Această dezvoltare se va realiza împreună cu 
factorii interesaţi pentru a se asigura că valorile sunt 
întreţinute şi gestionate în conformitate cu dorinţele 
comunităţii 

Descrierea valorii teoretic ale lucrărilor 
miniere datând din epoca romană 
situate în munţii din Verespatak şi 
împrejurimi şi a valorilor arheologice 
aflate în aceste mine 
evaluarea valorilor naturale şi a 
biodiversităţii din regiune 

Aceste aspecte sunt tratate în numeroase documentaţii 
privind condiţiile de referinţă şi în planurile de 
management ale EIM.  

Evaluarea efectelor sociale şi 
economice ale investiţiei, inclusiv 
evaluarea efectului investiţiei asupra  
existenţei populaţiei din zonă, cu 

PDDC este specific conceput să ofere un cadru de 
colaborare pentru toţi factorii interesaţi din comunitate 
pentru a realiza viabilitatea permanentă socio-economică 
şi ecologică a localităţii Roşia Montană. 

                                                
62 Paginile 13 şi 14 ale Liniilor directoare guvernamentale pentru SIM pentru Proiectul Roşia Montană propus (Termeni de Referinţă 
pentru studiul de impact asupra mediului) 
63 Nume maghiar Roşia Montană 
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Aspect în TdR Legătura PDDC cu aspectul din TDR 
acordarea unei atenţii speciale perioadei 
următoare celor 17 ani de funcţionare a 
minei 

Analiza relaţiei dintre investiţie şi 
dezvoltarea durabilă a regiunii; 
evaluarea venitului potenţial din turism 
în Verespatak şi împrejurimi în cazul 
nerealizării investiţiei asigurat de minele 
romane şi de obiectele din masivul 
Kirnyik64, dacă acestea ar fi explorate şi 
amenajate pentru vizitare de către public 
 

În special turismul, care combină mai multe atracţii: noua 
exploatare minieră, minele romane precum şi alte atracţii 
cum ar fi peisajul din zonă şi obiectele din Cârnic, 
reprezintă un aspect specific de dezvoltare prevăzut în 
PDDC.  
Venitul potenţial se bazează pe numeroase ipoteze, dintre 
care cea mai importantă este numărul turiştilor.  Numărul 
actual de turişti este de aproximativ 275 pe an (vizitatori ai 
actualului muzeu).  Scenariile privind venitul depind şi de 
amenajările turistice, dintre care în prezent nu există nici 
una în Roşia Montană.  
Stimularea dezvoltării infrastructurii de turism reprezintă 
un aspect prevăzut în PDDC. Se pot face ipoteze privind 
venitul potenţial, însă acestea rămân pur teoretice la 
această dată. 

Analizarea unor activităţi comerciale 
alternative în Verespatak şi satele 
învecinate în cazul nerealizării 
exploatării aurifere 

În Capitolul 7 din PDDC se discută problema investiţiilor în 
Roşia Montană. Fără un important catalizator economic 
este puţin probabil ca un investitor neimplicat în minerit să 
investească în Roşia Montană.  În cazul nerealizării minei, 
în Roşia Montană va continua probabil declinul economic.  

Efectele implementării exploatării 
aurifere asupra şanselor de dezvoltare 
economică şi activităţi alternative 
(ecoturism, agricultură) 

Proiectul Roşia Montană va determina o importantă 
dezvoltare economică alternativă din servicii furnizate 
minei, până la activităţi ce includ turismul, agricultura, etc. 
datorită creşterii prosperităţii comunităţii, îmbunătăţirii 
logisticii şi unei prezenţe mai mari a comunităţii printre alţi 
investitori. Toate acestea fiind realizate şi promovate de 
către PDDC. 

Evaluarea efectului negativ anticipat de 
natură socială şi economică datorită 
clasificării regiunii ca ”zonă 
monoindustrială”, ceea ce presupune 
interzicerea tuturor activităţilor 
comerciale (deschiderea şi funcţionarea 
de magazine şi pensiuni noi, ecoturism) 
care nu au legătură cu proiectul de 
exploatare auriferă 

Clasificarea localităţii Roşia Montană ca “zonă 
monoindustrială” poate avea un impact negativ asupra 
posibilităţii ca un investitor să investească în Roşia 
Montană. Însă alte aspecte precum: relieful, infrastructura 
deficitară, condiţiile meteorologice şi clima, situarea în 
afara şoselei principale, forţa de muncă calificată 
monoindustrial, etc. vor opri de asemenea un investitor.  
Un investitor ar avea maim ult de câştigat dacă ar investi 
în Gura Roşiei sau Abrud. 

Analiza calculelor financiare referitoare 
la exploatarea şi refacerea minei 

Nu este aplicabilă PDDC, fiind tratată în alte documentaţii 
din cadrul EIM. 

A3.4 Politicile şi strategiile Uniunii Europene 

Există numeroase strategii şi politici pentru abordarea aspectelor esenţiale65 
prevăzute de Comisia Europeană în diferitele direcţii generale, care sunt în număr de 2966.   
Elementele esenţiale relevante pentru RMGC sunt: evoluţie şi locuri de muncă şi dezvoltare 
durabilă.  
Când se iau în considerare evoluţia şi locurile de muncă şi dezvoltarea durabilă, politicile şi 
strategiile sunt:  
1. Strategia Lisabona; 
2. Strategia Göteborg; 
3. Strategia pentru coeziune. 

Există legături puternice şi interacţiuni între aceste trei domenii strategice.  De 
exemplu dezvoltarea durabilă este realizată prin integrarea aspectelor de mediu, sociale şi 
economice.  Aspectele sociale şi economice sunt astfel în legătură cu Strategia Lisabona 
care se referă la competitivitate, evoluţie economică, crearea de locuri de muncă şi 

                                                
64 Numele maghiar pentru Cârnic 
65 Aspectele esenţiale se modifică, iar cititorul este trimis la pagina de Internet a Comisiei pentru a vedea care sunt cele actuale: 
http://europa.eu.int/comm/index_en.htm - partea de sus a paginii 
66 http://europa.eu.int/comm/index_en.htm - sub Economie şi societate 
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siguranţa locului de muncă.  Care reprezintă aspectele tratate şi de Strategia pentru 
coeziune, numai că într-un context geografic diferit.   

 
 Cele trei strategii sunt sintetizate în cele ce urmează: 

 
Strategia Lisabona 

Premisa de la care porneşte Strategia Lisabona este: ”Provocările cu care se 
confruntă societatea, economia şi mediul din Europa sunt surmontabile”. Dacă sunt bine 
gestionate, acestea pot fi transformate în noi oportunităţi care să ducă la evoluţie şi crearea 
de mai multe locuri de muncă în Europa67.  

Obiectivul Strategiei Lisabona este de a menţine modelul economic şi social al 
Europei în faţa pieţelor din ce în ce mai globalizate, modificărilor tehnologice, presiunilor 
ecologice şi a unei populaţii îmbătrânite.  Strategia trebuie să adere la principiile de 
dezvoltare durabilă şi să asigure faptul că nevoile actuale pot fi satisfăcute fără a 
compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. 

Comunicarea privitor la Acţiunile comune pentru evoluţie şi locuri de muncă 
(COM(2005) 330 final) explică faptul că vor exista elemente conflictuale, ”nesiguranţă şi 
pesimism”, cu privire la modul de realizare a obiectivelor acesteia.  Explică faptul că 
progresul social şi economic aduce câteodată schimbări importante şi atât riscuri cât şi 
beneficii.  Astfel, Strategia trebuie să poată soluţiona neliniştile legitime ale cetăţenilor, iar 
beneficiile noii strategi trebuie să fie explicate corespunzător.    
 
Strategia Göteborg 

În iunie 2001, Consiliul European a discutat la Göteborg  o strategie pentru 
dezvoltare durabilă propusă de Comisia Europeană68. Tranziţia spre mai multă dezvoltare 
durabilă este pentru Uniunea Europeană un obiectiv strategic pe termen lung.  Procesul 
impune schimbări structurale în economie şi societate precum şi determinarea modului de 
elaborare şi implementare a politicilor.  Pentru a avea succes, toate sectoarele şi categoriile, 
instituţiile comunitare, statele membre, sectorul privat şi neguvernamental şi autorităţile 
locale trebuie să fie active şi să se implice.  

Dezvoltarea durabilă cuprinde:  
1. Dezvoltare economică echilibrată şi echitabilă  
2. Niveluri ridicate de locuri de muncă, coeziune socială şi caracter atotcuprinzător  
3. Un nivel înalt de protecţie a mediului şi utilizare responsabilă a resurselor naturale  
4. Politică coerentă într-un sistem deschis, transparent şi răspunzător politic  
5. Cooperare internaţională eficientă pentru promovarea dezvoltării durabile la nivel global 

În prezent politicile nu susţin în totalitate o perspectivă de dezvoltare durabilă. 
Problemele pe termen lung adesea nu sunt bine gândite, de exemplu furnizarea de materii 
prime şi creşterea economică susţinută, şi nici legăturile între domenii ale politicilor precum 
energia şi mediul nu sunt bine definite.     Astfel dezvoltarea durabilă este strâns legată de 
administrare, reglementări mai bune, evaluări de risc şi de impact, perfecţionarea politicii şi 
luarea în considerare a aspectelor de mediu la implementarea deciziilor de politică 
structurală ce implică investiţie.  

Susţinerea dezvoltării economice impune protejarea mediului împotriva efectelor 
potenţial negative ale creşterii şi prevenirea epuizării excesive a resurselor neregenerabile.  
Aspectele specifice cuprind schimbările climatice, conservarea mediului înconjurător şi a 
biodiversităţii, reducerea emisiilor şi diminuarea consumului de resurse naturale printr-o 
eficienţă mai bună a materialelor şi gestionarea deşeurilor.   
 
Strategia pentru coeziune – Politică regională - Inforeg 

Politica regională a Uniunii Europene are în vedere reducerea diferenţelor în ceea ce 
priveşte nivelurile de dezvoltare dintre regiuni.  Uniunea Europeană lărgită, cu 25 de state 
membre, are în jur de 450 milioane de cetăţeni în 254 de regiuni. În ciuda faptului că este 

                                                
67 http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/COM2005_330_en.pdf 
68 http://europa.eu.int/comm/sustainable/pages/review_en.htm şi  
http://europa.eu.int/comm/sustainable/docs/COM_2005_0218_F_EN_ACTE.pdf 
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una dintre zonele economice cele mai prospere din lume, există disparităţi mari de natură 
socială şi economică între regiuni şi care au crescut de la lărgirea UE în anul 2004. Spre 
exemplu România are un PIB de aproximativ 30% din media UE 25, după cum arată graficul 
de mai jos69. 
 

 
 

Inforeg poate fi văzută ca un fel de casă de finanţare vastă.  Mai mult de o treime din 
bugetul UE este alocat pentru dezvoltare regională şi coeziune economică şi socială prin 
intermediul fondurilor europene, fondurilor structurale şi fondurilor pentru coeziune.  Pentru 
perioada 2004-2006 sunt alocaţi în jur de 257 miliarde Euro, din care 22 miliarde Euro sunt 
pentru ajutor de pre-aderare (respectiv  pentru România).  

În acest mod, Uniunea Europeană caută să-şi consolideze coeziunea economică şi 
socială şi astfel să creeze o zonă economică mai robustă care să reziste la provocările de 
globalizare şi dezvoltare durabilă.  

A3.5 Banca Mondială / Corporaţia Financiară Internaţională 

O prezentare a modului în care GBM contribuie la dezvoltarea sectorului minier în 
ţările membre în curs de dezvoltare se găseşte în documentul WTP 405 (Onorato, W.T., et 
al 199870).  GBM a elaborat o serie de iniţiative, linii directoare şi documente de 
fundamentare pentru a ajuta organizaţiile şi guvernele să maximizeze contribuţia EI la 
dezvoltare (comunitară / naţională). Cele mai relevante pentru Proiectul Roşia Montană sunt:  
• Liniile directoare ale Băncii Mondiale cu privire la mediu, sănătate şi siguranţă: minerit şi 

prelucrare – cariere de minereu; 
• Facilitatea de dezvoltare comunitară a Băncii Mondiale pentru industriile extractive; 
• Cerinţa elaborării Planului de închidere a activităţii.  
 

Liniile directoare ale Băncii Mondiale cu privire la mediu, sănătate şi siguranţă: 
minerit şi prelucrare – cariere de minereu 

Liniile directoare ale Băncii Mondiale cu privire la mediu, sănătate şi siguranţă: 
minerit şi prelucrare – cariere de minereu sunt linii directoare care promovează …. şi care au 
fost în mare măsură înlocuite de Principiile Equator, iar în ceea ce priveşte Proiectul Roşia 
Montană de prevederile mult mai stricte ale legislaţiei române şi europene.   De exemplu, 
liniile directoare ale BM impun o concentraţie maximă de 1,0 mg/l de cianuri totale.  În timp 
ce legislaţia română impune o limită maximă admisibilă de 0,1 mg/l de cianuri totale.  Liniile 
directoare ale GBM cu privire la mediu, sănătate şi siguranţă continuă însă să exercite 
influenţă semnificativă asupra Proiectului Roşia Montană. 
 

                                                
69 http://europa.eu.int/comm/regional_policy/intro/working3_en.htm - graficul din mijlocul paginii 
70  Onorato W.T., et al. (1998). Sprijinul Grupului Băncii Mondiale pentru sectorul minier: dezvoltare şi reformă în statele membre.  WTP 
405. ISBN 0-8213-4203-7. Document disponibil online la:  
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDS_IBank_Servlet?pcont=details&eid=000009265_3980624143657 
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Facilitatea de dezvoltare comunitară a Băncii Mondiale pentru industriile 
extractive 

Proiectele din industria extractivă (IE) pot constitui o sursă importantă de venit pentru 
anumite ţări precum şi o sursă importantă de investiţii.  Însă, câteodată comunităţile locale 
nu beneficiază de aceste investiţii. În vederea facilitării obţinerii unui beneficiu mai mare din 
proiectele IE, Banca Mondială a creat o Facilitate de dezvoltare comunitară71.  Facilitatea 
multi-donator va obţine fonduri din donaţii pentru susţinerea activităţilor care amplifică 
impactului pozitiv durabil al proiectelor din IE asupra comunităţilor.  Perioada iniţială de 
funcţionare a Facilităţii este 2005 – 2009, iar activităţile acesteia vor începe în Africa urmând 
ca Facilitatea să fie implementată în timp şi în alte regiuni ale lumii. 

Facilitatea caută să abordeze aspectele esenţiale (identificate de GBM72) cu privire la 
motivele pentru care comunităţile nu obţin beneficiile aşteptate din partea unei investiţii în IE, 
respectiv:  
• gestionare şi cadru de reglementare deficitare; 
• slabă capacitate comunitară; 
• lipsă de experienţă a firmelor locale în ceea ce priveşte dezvoltarea comunitară; 
• resurse şi capacitate de implementare necorespunzătoare la nivel local, regional şi 

guvernamental.  
Beneficiarul general este comunitatea locală, activităţile fiind executate cu diverşi 

factori interesaţi, cum ar fi: 
• comunităţile locale şi societatea civilă; 
• autorităţile guvernamentale; 
• sectorul privat. 

Activităţile finanţate sunt cele care: 
• prezintă rezultate şi efecte cuantificabile (DCRRT73) 
• prezintă valoare adăugată demonstrabilă 
• pot fi reproduse 
• atrag cofinanţare (alţi donatori, investitori, guvern, alţi factori interesaţi) 
• au legătură cu un Proiect IE sau cu un program guvernamental. 

Implementarea şi finanţarea se realizează prin parteneriat public-privat de la 
comunitatea internaţională donatoare, societatea civilă şi industrie.  

Departamentul din cadrul GBM responsabil cu mineritul este Departamentul de 
Petrol, Gaze, Minerit şi Substanţe Chimice (OGMC)74. GBM promovează politici sigure şi 
investiţii oportune în sectoarele OGMC.   Sectorul privat şi pieţele competitive sunt 
recunoscute ca reprezentând cel mai eficient mecanism de realizare a dezvoltării însă 
pentru a avea succes este necesară o bună gestionare.  Politicile referitoare la obiectivele 
de mediu şi sociale reprezintă o parte importantă a acestei gestionări.  
Chestiunile esenţiale relevante ale GBM cu privire la Proiectul Roşia Montană sunt: 
• Închiderea activităţilor miniere; 
• Minerit şi comunitate; 
• Minerit şi mediu; 
• Minerit şi dezvoltare economică locală; 
• Minerit şi reducerea nivelului de sărăcie. 
  

                                                
71 Termeni de referinţă disponibili la: 
http://iris36.worldbank.org/domdoc/PRD/Other/PRDDContainer.nsf/All+Documents/85256D240074B5638525705F00749F14/$File/Facility
%20TOR.pdf 
72 Grupul Banca Mondială 
73 Durabil, Cuantificabil, Realizabil, Repetabil, Transparent 
74http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/0,,contentMDK:20423404~menuPK:336936~pagePK:148956~piPK:
216618~theSitePK:336930,00.html  
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Închiderea activităţilor miniere 
CFI (Corporaţia Financiară Internaţională) impune condiţia ca toate proiectele 

miniere pe care aceasta le sprijină să prezinte un plan de închidere a activităţilor miniere75. 
Aceasta în ideea recunoaşterii faptului că închiderea activităţii miniere poate avea un impact 
serios asupra bunăstării sociale, economice şi ecologice a comunităţii.   
 

Minerit şi comunitate 
Provocarea cu care se confruntă toţi factorilor interesaţi implicaţi într-o investiţie 

minieră – companii, ONG-uri, guverne şi comunităţi – este cum să maximizeze beneficiile 
într-un mod durabil şi cum să atenueze impacturile negative, atât în timpul funcţionării minei 
cât şi după închiderea acesteia.  Aceasta impune ca factorii interesaţi să colaboreze pentru 
ca, comunitatea să fie avantajată de activitatea minieră.  Acestea avantaje cuprind: locuri de 
muncă directe şi indirecte, transfer de experienţă, creşterea capacităţii serviciilor de sănătate 
şi educaţie, îmbunătăţirea infrastructurii şi oportunităţi pentru întreprinderile mici şi mijlocii.  

Închiderea unei mine poate produce importante efecte negative.  Atenuarea acestor 
efecte reprezintă un obiectiv important al factorilor interesaţi.  Planul de închidere a activităţii 
constituie o componentă importantă în ceea ce priveşte atenuarea potenţialelor efecte 
negative ale închiderii minei.   

Departamentul Minier din cadrul GBM a încercat să obţină o mai bună înţelegere a 
acestor aspecte, să găsească mecanisme de soluţionare şi să promoveze buna practică.  
Proiectul Roşia Montană are întocmit un plan de închidere, iar PDDC este creat specific 
pentru a ajuta la depăşirea efectelor socio-economice produse de închiderea minei.   
 

Minerit şi mediu 
Un obiectiv major al GBM şi al CIF cu privire la industria extractivă este prevenirea şi 

atenuarea problemelor de mediu legate de activitatea minieră. GBM/CIF au numeroase linii 
directoare şi publicaţii în acest sens.  Cu privire la protecţia mediului înconjurător, 
principalele probleme se referă la măsurile de siguranţă, respectiv dacă acestea sunt 
adecvate, respectate şi implementate şi dacă pot fi monitorizate.  De asemenea, trebuie 
stabilite liniile directoare/definiţiile prevăzute de autorităţile de reglementare privitor la 
următoarele aspecte: închidere, remediere şi refacere; reabilitare; folosinţa terenului după 
închiderea minei; şi condiţii de siguranţă. 
 

Banca Mondială - Minerit şi dezvoltare economică locală 
Acest aspect a fost discutat în detaliu în subcapitolul 2.5 şi nu va mai fi discutat aici.  

 
Minerit şi reducerea nivelului de sărăcie. 
Misiunea Băncii Mondiale se referă la reducerea nivelului de sărăcie. În ceea ce 

priveşte mineritul, o mare parte din acţiunile de reducere a nivelului de sărăcie ale GBM sunt 
concentrate la nivel guvernamental şi adaptate specific pentru ţările în care veniturile sunt 
mici76.  Cu toate acestea, principiile care stau la baza abordării GBM şi multe dintre 
consideraţiile prevăzute de aceasta sunt aplicabile la nivel de agent economic. Acestea au 
fost luate în considerare şi preluate în elaborarea multora dintre planurile de management 
ale RMGC, inclusiv PDDC.  

GBM recunoaşte posibilitatea industriei extractive de a contribui la dezvoltare.  În 
contextul mineritului există atât oportunităţi cât şi riscuri, iar autorităţile trebuie să stabilească 
măsuri şi cadre legale adecvate care maximizează impactul pozitiv al mineritului asupra 
reducerii nivelului de sărăcie, în special luând în considerare următoarele:   
• Impacturi potenţial pozitive care afectează populaţia săracă sau alte categorii 

vulnerabile;  

                                                
75http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/0,,contentMDK:20220936~menuPK:509392~pagePK:148956~piPK:
216618~theSitePK:336930,00.html 
76http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/0,,contentMDK:20220936~menuPK:509392~pagePK:148956~piPK:
216618~theSitePK:336930,00.html  
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• Impacturi potenţial negative care afectează populaţia săracă sau alte categorii 
vulnerabile;  

• Ce pot face statele pentru a maximiza avantajele pe care le aduce mineritul în ceea ce 
priveşte reducerea nivelului de sărăcie.  

Perspectiva GBM asupra mineritului şi reducerii nivelului de sărăcie este descrisă pe 
scurt în continuare urmărind cele trei puncte de mai sus:  

 
Impacturi potenţial pozitive care afectează populaţia săracă sau alte categorii 

vulnerabile 
 
Mineritul poate contribui la reducerea nivelului de sărăcie în multe moduri, în 

principal prin generare de venituri şi ca şi catalizator pentru sprijinirea şi dezvoltarea 
activităţilor comerciale din aval.  
• Impact fiscal şi venit din investiţii străine: valută străină şi încasări fiscale pentru guverne. 

Dacă sunt bine administrate, fondurile din valuta străină şi din impozite contribuie la 
creşterea economică generală şi susţin bugetele naţionale, inclusiv programele de 
reducere a nivelului de sărăcie. 

• Generare de venit:  mineritul asigură locuri de muncă şi transfer de experienţă 
profesională şi poate fi o sursă importantă de servicii sociale pentru comunităţi (situate în 
zone izolate). Se înfiinţează adesea IMM-uri care furnizează produse şi servicii 
companiilor miniere, minerilor şi familiilor acestora, astfel generând alte venituri 
substanţiale (efectul de multiplicare). 

• Dezvoltare economică locală: Exploatările miniere de amploare investesc în general în 
mod substanţial în dezvoltarea economică locală asigurând instruire, servicii publice în 
domenii ca educaţia şi sănătatea şi utilităţi precum apă curată, transport, energie şi 
infrastructură.   

• Sursă de energie: În special în ceea ce priveşte furnizarea de cărbune. Aceasta nu are 
relevanţă pentru RMGC şi probabil nici pentru România. 

 
Impacturi potenţial negative care afectează populaţia săracă sau alte categorii 

vulnerabile 
 
Activitatea minieră inclusiv sistarea şi închiderea minelor (neeconomice) poate aduce 

şi sărăcie sau poate afecta negativ condiţiile de trai ale populaţiei sărace şi ale altor categorii 
vulnerabile.  
• Mediul înconjurător:  Mediul înconjurător poate fi deteriorat de activităţile miniere.  

Inclusiv: poluarea apelor, impact asupra cantităţilor de apă, gestionarea sterilului, 
zgomot, praf şi perturbarea terenului.  Adesea, acestea au un efect disproporţionat 
asupra categoriilor sărace şi vulnerabile, mobilitatea sau mijloacele de atenuare a 
efectelor negative fiind reduse.  

• Dezvoltarea aspectelor de sănătate şi umane:  Lipsa de informaţie şi educaţie cu privire 
la problemele de sănătate aferente populaţiei miniere, în general de sex masculin, poate 
contribui la o incidenţă ridicată de boli transmisibile în rândul minerilor, a familiilor 
acestora şi a comunităţii.   De asemenea accidentele de muncă şi riscurile asupra 
sănătăţii – cancer la plămâni, spre exemplu – reduc speranţa de viaţă a minerilor şi pot 
pune familiile (sărace)în situaţii dificile.  

• Gestionare, administrare macroeconomică şi corupţie: Nu toate ţările care beneficiază de 
resurse naturale substanţiale asigură un cadru atractiv pentru investiţii străine directe, 
reducând oportunităţile de dezvoltare asociate activităţilor miniere (venit).  Unele 
companii miniere, în special cele de stat, nu sunt bine administrate din punct de vedere 
financiar şi operaţional şi nici nu sunt eficiente şi profitabile. Proasta gestionare şi 
corupţia sunt adesea exacerbate de bogăţia resurselor minerale, iar consecinţele 
negative ale proastei administrări la nivel macroeconomic pot fi mai severe în contextul 
economiei miniere decât ar fi în cazul unei economii din alt domeniu industrial.   Industria 
minieră poate ridica nivelul salariilor şi menţine cursul de schimb puternic, ceea ce poate 
împiedica alte sectoare cum ar fi agricultura să fie competitive pe plan internaţional şi 
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astfel se reduce şansa de creştere economică datorită exportului.   O astfel de proastă 
administrare la nivel macroeconomic este deosebit de păgubitoare având în vedere 
faptul că resursele minerale sunt neregenerabile.   

• Dezvoltare economică: Veniturile mai mari ale minerilor pot duce la inflaţie pe plan local, 
ceea ce are impact negativ asupra categoriilor sărace.  În plus, este posibil ca populaţia 
săracă şi neimplicată în minerit să aibă doar un acces limitat la serviciile asigurate de 
exploatarea minieră şi să nu beneficieze de bunăstarea generată de activitatea minieră.  

• Bariere în calea restructurării economice şi închiderii minei: Pierderile mari ale 
exploatărilor miniere de stat pot fi o barieră importantă în calea restructurării şi relansării 
economice, în special în ţările din Europa de Est şi în cele din fosta Uniune Sovietică.    
Închiderea minelor nerentabile şi-a adus aportul la procesul de pauperizare, în special în 
comunităţile mono-industriale şi în regiunile dependente de exploatarea resurselor 
minerale.  În plus faţă de reducerea locurilor de muncă, de multe ori se sistează şi 
produsele şi serviciile iniţial asigurate de compania minieră - transport şi reţele de apă, 
spre exemplu – ceea ce afectează în special categoriile sărace şi vulnerabile.  

 
Ce pot face statele pentru a maximiza avantajele pe care le aduce mineritul în ceea 

ce priveşte reducerea nivelului de sărăcie.  
 
La nivel de ţară, GBM a identificat şase paşi pentru obţinerea beneficiului maxim din 

activităţile miniere pentru reducerea nivelului de sărăcie.  Aceştia pot fi modificaţi pentru 
utilizare la nivel de companie, cum este cazul pentru RMGC şi Proiectul Roşia Montană.  
• Colectare de informaţii cu privire la industria minieră şi la efectele de natură fiscală, 

economică, socială şi de mediu ale acesteia.  Datele pot cuprinde dimensiunea, 
amplasarea, capacitatea de producţie, veniturile, investiţiile, numărul de angajaţi, nivelul 
exporturilor şi importurilor, sursele interne de aprovizionare şi situaţia financiară.   
Monitorizarea efectelor de natură socială şi de mediu în cadrul comunităţilor şi a 
regiunilor afectate de minerit şi în special de închiderea minelor.   

• Stabilirea unui sistem strict de reglementare şi autorizare pentru activităţile miniere la 
scară industrială.   Inclusiv uşurinţa intrărilor şi ieşiri responsabile, politică fiscală corectă 
şi evitarea întreprinderilor miniere de stat subvenţionate.   

• Asigurarea unor politici macro-economice corecte astfel încât ţările bogate în resurse 
minerale să beneficieze de efectul de dezvoltare pe care îl poate avea mineritul şi de 
asemenea nu trebuie să se permită obstrucţionarea sectoarelor ne-miniere şi irosirea 
oportunităţilor.  

• Atragerea investiţiilor în sectorul privat prin legi şi reglementări corespunzătoare.  
Chestiunile legate de dreptul de proprietate, terenuri, consum de apă, standarde socio-
ecologice şi responsabilităţi trebuie bine clarificate şi implementate şi monitorizate în 
mod corespunzător.  

• Plan de închidere a activităţilor pregătit încă de la prima investiţie a unei companii 
miniere cu sprijinirea dezvoltării administraţiei locale şi a capacităţilor de management şi 
cu elaborarea şi implementarea unui regulament şi sistem de supraveghere pentru 
închiderea minei.   

• Reducerea riscurilor asupra sănătăţii, mediului şi a celor de natură socio-culturală prin 
informarea şi instruirea populaţiei.  Precum şi prin convenţii cu compania minieră privitor 
la asigurarea unor condiţii de muncă acceptabile susţinute de dotări pentru comunitate, 
sănătate şi educaţie, corespunzătoare şi accesibile.  Cheia reducerii acestor riscuri o 
reprezintă stabilirea şi monitorizarea unor standarde corespunzătoare.  Compania nu 
trebuie să-şi asume rolul guvernului, spre exemplu în domenii ca sănătatea sau 
educaţia.  În schimb, trebuie să existe aranjamente pentru un parteneriat public – privat 
care să utilizeze capacitatea companiei de a investi fără ca aceasta să-şi asume rol de 
guvern.  
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A3.6 Politicile Naţiunilor Unite 

Pentru Proiectul Roşia Montană, cele mai relevante iniţiative şi convenţii ale 
Naţiunilor Unite sunt: 
 
Iniţiativă / 
Convenţie ONU Descriere 

Convenţia 
Arhus77 
 

Privitor la accesul la informaţie, participare publică în luarea deciziilor şi accesul 
la justiţie în probleme de mediu. 

Programul Apell 
pentru industria 
minieră78 
 

Programul Apell reprezintă un proces de comunicare şi coordonare adresat 
populaţiei care promovează implicarea factorilor interesaţi externi în planurile de 
intervenţie în situaţii de urgenţă. 

Convenţia 
Espoo79 
 

Stipulează obligaţiile părţilor de a evalua impactul asupra mediului produs de 
anumite activităţi de la un stadiu iniţial de planificare şi obligă ţările de a se 
anunţa şi consulta reciproc cu privire la proiecte de importanţă majoră care pot 
avea un impact negativ semnificativ asupra mediului la nivel transfrontalier. 

 
Acestea sunt explicate mai în detaliu în cele de mai jos: 
 
Convenţia Arhus 

Privitor la accesul la informaţie, participare publică în luarea deciziilor şi accesul la 
justiţie în probleme de mediu. 

Convenţia Arhus stabileşte o serie de drepturi ale populaţiei cu privire la mediul 
înconjurător. Autorităţile publice trebuie să creeze condiţii pentru ca aceste drepturi să 
devină efective.   
Convenţiile prevăd:         
• dreptul tuturor cetăţenilor la acces la informaţiile privind mediul înconjurător deţinute de 

autorităţile publice.  Acest aspect cuprinde informaţii privind starea mediului, politicile sau 
măsurile luate precum şi starea sănătăţii şi siguranţei populaţiei în situaţia în care 
acestea pot fi afectate de starea mediului.  În plus, autorităţile publice sunt obligate, 
conform Convenţiei, să disemineze în mod activ informaţiile despre mediu pe care le 
deţin;   

• dreptul la participare publică în luarea deciziilor privind mediul. Autorităţile publice trebuie 
să creeze condiţii care să permită cetăţenilor şi organizaţiilor ecologice să vină cu 
observaţii, spre exemplu, cu propuneri pentru proiecte care afectează mediul sau cu 
planuri şi programe cu privire la mediu.  Observaţiile vor fi luate în considerare la luarea 
deciziilor şi se vor furniza informaţii asupra deciziilor finale şi a motivelor care au stat la 
baza acestora.    

• dreptul de a apela la justiţie pentru a contesta în instanţă decizii publice care au fost 
luate fără respectarea celor două drepturi menţionate mai sus sau legea mediului în 
general.   

Convenţia Aarhus a intrat în vigoare în octombrie 2001. România a ratificat Convenţia 
Aarhus în iulie 2000.  
 
Programul Apell pentru industria minieră 

Conştientizare şi pregătire pentru situaţii critice la nivel local 
Programul Apell80 reprezintă un proces de comunicare şi coordonare adresat 

populaţiei care promovează implicarea factorilor interesaţi – în general comunităţi gazdă - în 

                                                
77 http://www.unece.org/env/pp/welcome.html 
78Website: http://www.uneptie.org/pc/apell/process/what_is_apell.html. Intro: http://www.uneptie.org/pc/apell/publications/pdf_files/apell-
for-mining.pdf 
79 http://www.unece.org/env/eia/eia.htm 
80Website: http://www.uneptie.org/pc/apell/process/what_is_apell.html. Intro: http://www.uneptie.org/pc/apell/publications/pdf_files/apell-
for-mining.pdf 
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planurile de intervenţie în situaţii critice. Programul Apell are aplicabilitate în mai multe 
sectoare industriale. În anul 2001 a fost publicat un manual pentru industria minieră. 

Programul Apell reprezintă un instrument modular şi flexibil pentru prevenirea 
accidentelor, iar în cazul în care acestea nu sunt evitate, pentru reducerea la minim a 
efectelor. Acest lucru este realizat ajutând factorii de decizie şi personalul tehnic să ridice 
nivelul de conştientizare şi să elaboreze planuri de intervenţie coordonate implicând 
industria, guvernul şi comunitatea locală în cazul în care evenimente imprevizibile ar pune în 
pericol viaţa, averea sau mediul.   

În capitolele relevante din studiul de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv 
în Planul de intervenţie în caz de avarie/accident s-a utilizat manualul pentru industrial 
minieră al programului Apell.  
 
Convenţia Espoo 

Convenţie privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier81. 
Convenţia Espoo (EIM) stipulează obligaţiile părţilor de a evalua impactul asupra 

mediului în cazul anumitor activităţi încă de la o fază iniţială de planificare.  Stabileşte de 
asemenea obligaţiile generale ale statelor de a se anunţa şi consulta reciproc asupra tuturor 
proiectelor majore în curs de analizare care pot să prezinte un impact negativ semnificativ 
asupra mediului în context transfrontalier.   

În esenţă, Convenţia Espoo impune ca evaluările impactului asupra mediului să îşi 
extindă sfera de cuprindere peste frontiere, iar părţile la Convenţie să îmbunătăţească şi să 
lărgească cooperarea internaţională cu privire la aspectele transfrontaliere.  Aceasta permite 
elaborarea unor politici şi măsuri de prevenire, atenuare şi monitorizare a impacturilor 
negative semnificative asupra mediului, în special cele în context transfrontalier.  

România, Bulgaria şi Uniunea Europeană au ratificat Convenţia obligându-se să o 
respecte.  Fiind un proiect de amploare cu un potenţial impact transfrontalier, România are 
obligaţia de a-şi informa vecinii despre Proiectul Roşia Montană.  O componentă importantă 
a EIM tratează impacturile transfrontaliere, atenuarea acestora şi în cooperare cu ţările care 
şi-au exprimat interesul sau preocuparea în legătură cu aceste probleme, respectiv Ungaria.  

A3.7 Principiile de dezvoltare durabilă ale CIMM   

• Implementarea şi menţinerea practicilor comerciale etice şi a sistemelor corecte de 
gestionare la nivel de companie.   

• Integrarea principiilor de dezvoltare durabilă în procesele şi planurile de decizie 
corporativă. 

• Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, a culturii, tradiţiilor şi valorilor în 
relaţiile cu angajaţii sau cu alte persoane afectate de activităţile noastre.   

• Implementarea de strategii de management a riscului pe baze ştiinţifice şi conform unor 
date corecte.    

• Îmbunătăţirea continuă a performanţelor noastre privitor la sănătate şi siguranţă. 
• Îmbunătăţirea continuă a performanţelor noastre privitor la mediul înconjurător. 
• Contribuţie la conservarea biodiversităţii şi o abordare integrată în ceea ce priveşte 

folosinţa şi amenajarea terenurilor.  
• Facilitarea şi încurajarea unor soluţii responsabile de proiectare a produselor, precum şi 

privind utilizarea, re-utilizarea, reciclarea şi evacuarea produselor noastre.    
• Contribuţie la dezvoltarea socială, economică şi instituţională a comunităţilor în cadrul 

cărora funcţionăm.  
• Implementarea unui angajament eficient şi transparent, a unui sistem de comunicare şi 

raportare verificată în mod independent cu factorii noştri interesaţi.  
 

                                                
81 http://www.unece.org/env/eia/eia.htm 
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Anexa 4 Indicatori cheie privind poluarea apelor de 
suprafaţă  

 

      
Valori medii pentru perioada de monitorizare nov.200- nov. 2005 -

   

Râul   A ries 

Stefanca  Sesei 

Rosia Montana  

Salistea 

Certina   

Corna  

Râul   
Abrud   

Abruzel  

Sesii (Buciumani)   
Buciumani   

Izbicioara Bucium (Alba Valley)  

Key   
Units Exemplu STAS1342/91 MO1146IV  TN001  

Punct probare (SO)  1 
EC   ? S  /  cm   343 1000 
pH   6.7 6.5 6.5  
As+Cd+Cu+Ni   % of standard TN001 76%  *900  
SO   4   mg/L  254 200  300  600  
Depăşiri ale limitelor  
TN001   Red Ape uzate industriale evacuate în receptori naturali  
MO1146IV   Blue  Category IV ape de supraf. 
STAS 1342/91   Green   STAS apă potabilă  
* Suma limitelor pentru concentraţia totală a acestor parametrii (=900  ?  g/l)  

Sta ndarde 

13   
146  
7.5   
2%   

6   

14   
169   
7,3   
3%   
25   

16   
182   
7,5   
6%   
29   

26  
811  
7,0  

98%  
308  

12  
489   
6.3  

24%   
199   

30   
401   
7,3   
2%   
23   

29  
268   
7,0   
3%   
49  

R085  
4291   

3,0   
544%  
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