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ANEXA 1 – ELEMENTE ISTORICE
Momente istorice importante
100 î.e.n.:
106:
271:
1100:
1600:

Dacia este unită ca stat sub regele Burebista
Cucerirea Daciei de către romani sub conducerea împăratului Traian
Retragerea administraţiei romane din Dacia
Cucerirea voievodatelor române din Transilvania de către regii unguri
Scurtă unire a Ţării Româneşti, Moldovei şi Transilvaniei sub Mihai Viteazul

1691:

Transilvania devine parte a Imperiului Habsburgic

1784:
1848:
1859:

Răscoala ţărănească sub conducerea lui Horea, Cloşca şi Crişan
Avram Iancu susţine cauza autonomiei românilor din Transilvania
Unirea Moldovei cu Ţara Românească; Transilvania rămâne sub administraţia
Vienei.

1918:

Prăbuşirea Imperiului Austro-Ungar şi unirea Transilvaniei cu România.

1947:

Începutul regimului comunist în România.

1966:

Ceauşescu vine la putere.

1989:

Răsturnarea regimului Ceauşescu şi instaurarea democraţiei.

2000:

Declanşarea procesului de aderare a României la Uniunea Europeană.

PERIOADELE PRE-ROMANĂ, ROMANĂ ŞI MEDIEVALĂ
Istoria Roşiei Montane şi Cornei este strâns legată de cea a extracţiei miniere a aurului. Cele mai
vechi urme de activitate datează din perioada culturii Decea Mureşului (2800–2500 î.e.n.).
Cucerirea romană a Daciei a marcat o perioadă de cristalizare a aşezării de la Roşia Montană.
Această perioadă este documentată de minele romane din zona Cetate, precum şi de fragmentele de
altare şi monumente funerare descoperite la nord de acest loc.
Prima atestare documentară a localităţii, numită la acea vreme Alburnus Maior, datează de
asemenea din perioada romană. Această atestare, păstrată pe o tăbliţă cerată, poartă data de 6
februarie, anul 131 e.n., a fost descoperită alături de alte 25 de tăbliţe cerate şi obiecte miniere, în
galeria Sf. Ladislau, din mina Sf. Simion de la Ohaba. Alburnus Maior este menţionată pe una din
plăcuţe ca pagus – comună rurală a provinciei romane, având în componenţă iliri (pirustae,
baridustae, sardeates) aduşi din sudul Dalmaţiei. Alte inscripţii arată că aici au fost aduşi colonişti
din diverse zone ale Imperiului Roman, inclusiv din Palestina şi Siria.
În perioada romană, organizarea minelor era în responsabilitatea unui procurator aurarium. Din
punct de vedere administrativ, Roşia Montană (Alburnus Maior) era subordonată procuratorului
general din Ampellum (Zlatna)
După retragerea administraţiei şi armatei romane, regiunea a continuat să fie populată. Mineritul a
rămas ca o ocupaţie ocazională, limitată la nevoile membrilor comunităţii.
PERIOADA DOMINAŢIEI UNGARE ŞI AUSTRO-UNGARE ÎN TRANSILVANIA
După cucerirea de către regii unguri a voievodatelor române din Transilvania, mineritul aurului a
luat noi dimensiuni, aici fiind aduşi mineri germani (hospites). Coloniştii germani au primit dreptul
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de a exploata aurul de la Chernech, zonă identificată cu masivul Cîrnic, la sud-este de Roşia
Montană. În 1271, regele Ştefan a donat arhiepiscopiei din Alba Iulia, “pământul Abrudului şi
Zlatnei, împreună cu câteva comune, cu ştiinţa şi acordul voievodului local”. În Evul Mediu, locul
se numea deja Roşia Montană, cu câteva variante: Valea Roşie, Verespatak, Roşia de Munte.
Pentru a spori activitatea minieră, regii maghiari au încercat să pună la punct reguli şi statute menite
să stimuleze extracţia aurului; printre ele se numără cele emise de Carol Robert în 1327–1328, sau
cele de mai târziu, din 1618.
Sub administraţia austriacă a Transilvaniei, secolul al XVIII-lea este caracterizat de câteva măsuri
luate de puterea politică în vederea stimulării mineritului, diversificării exploatărilor (plumb, zinc,
cupru), amenajării de lacuri artificiale (tăuri), şi deschiderii de noi mine cu muncitori salariaţi şi cu
capital privat. Primele lucrări miniere cu caracter privat au început la Roşia Montană în 1746. În
aceeaşi perioadă, au fost aduşi specialişti din Austria şi Ungaria, ceea ce a dus la o modificare a
compoziţiei etnice şi culturii locale, aceasta din urmă fiind marcată de construcţia unor clădiri în stil
central-european, folosirea unor elemente de artă decorativă barocă, introducerea vestimentaţiei de
tip german, a unor elemente de mobilier din fier forjat, a porţelanurilor şi cristalurilor vieneze.
În 1773, împărăteasa Maria Tereza a semnat statutul mineritului în zona Abrud şi a făcut o donaţie
bisericii catolice din Roşia Montană. Cu toate acestea, în 1781-1782, populaţia din Roşia Montană a
înaintat o plângere împotriva orelor de muncă obligatorie depusă în folosul autorităţilor, pentru
amenajarea unor lacuri artificiale. În timpul răscoalei condusă de Horea, Cloşca şi Crişan în 1784,
populaţia a ars mai multe case aparţinând ungurilor, biserica catolică precum şi câteva guri de mină.
Populaţia din Roşia Montană a participat de asemenea la revoluţia din 1848-1849. Din armata lui
Avram Iancu făceau parte şi eroii locali George Gritta şi preotul Simeon Balint.
ROMÂNIA DUPĂ PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
Oamenii din Roşia Montană au trimis şase delegaţi la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din
1918. Importanţa Roşiei Montane în contextul economic şi social al acelor timpuri este evidenţiat şi
de participarea locuitorilor săi la evenimentele majore din istoria Transilvaniei.
În timpul Primului Război Mondial activitatea minieră a fost în cea mai mare parte oprită. După
război a urmat o scurtă perioadă de prosperitate, în special datorită eforturilor depuse de statul
român în vederea îmbunătăţirii situaţiei economice din Apuseni. În 1930, la Dealul Crucii, a fost
construită prima uzină de flotaţie, inaugurând o perioadă de exploatare industrială a aurului. La
Roşia Montană extracţia minieră era subordonată unor asociaţii de acţionari, tehnica de exploatare
rămânând însă la un nivel rudimentar.
Epuizarea celor mai accesibile filoane aurifere, capitalul scăzut şi schimbările postbelice intervenite
pe piaţa aurului, au condus la o degradare a acestei activităţi în anii ’40. Mulţi mineri au emigrat
împreună cu familiile lor spre alte zone miniere din ţară, cum ar fi Valea Jiului.
După naţionalizarea din 1948, exploatarea minieră privată a aurului a fost interzisă, minele private
au fost închise, iar utilizarea şteampurilor, de asemenea oprită. Pentru locuitorii din Roşia Montană
au urmat vremuri grele. Degradarea condiţiilor economice şi regimul de persecuţie la care au fost
supuşi foştii proprietari de mine, şteampuri, prăvălii şi cârciumi au determinat pe unii locuitori să
părăsească zona.
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ANEXA 2 – ELEMENTE DEMOGRAFICE
POPULAŢIA SATELOR DIN COMUNA ROŞIA MONTANĂ

Nr.

Sate

Populaţia Populaţia în
în 1977
1992

Populaţia
estimată în
1998

Distanţa
faţă de cel
Populaţia în
mai
2002
apropiat
oraş (km)

1.

ROŞIA MONTANĂ

1641

1556

1534

-

10

2.

BALMOŞEŞTI

102

41

40

-

11

3.

BLIDEŞTI

72

103

101

-

12

4.

BUNTA

56

41

40

-

9

5.

CĂRPINIŞ

351

401

395

-

4

6.

COASTA HENŢII

164

141

139

-

5

7.

CORNA

338

358

352

-

8,5

8.

CURĂTURI

358

245

241

-

6,5

9.

DĂROAIA

270

402

396

-

8,5

10.

GARDABĂRBULEŞTI

141

107

105

-

8,5

11.

GURA ROŞIEI

92

106

104

-

8

12.

IACOBEŞTI

81

54

53

-

9

13.

IGNĂŢEŞTI

108

102

101

-

8

14.

SOAL

154

119

117

-

10

15.

ŢARINA

192

172

170

-

11

16.

VÂRTOP

273

198

195

-

8

Total

4393

4146

4088

3865

Sursa datelor:
INS, Recensământul populaţiei şi clădirilor, 1992
INS, Rezultate preliminare ale recensământului populaţiei şi clădirilor – 18
martie 2002
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POPULAŢIA ORAŞULUI ABRUD ŞI A SATELOR APARTENENTE
Localitate
Abrud (oraş)
Abrud Sat
Gura Cornei
Soharu

Populaţia în 1992
4820
1355
291
263

Populaţia în 2002
-

6729

6213

Total

TENDINŢE DE EVOLUŢIE A POPULAŢIEI
În perioada dintre recensământul din 1992 şi cel din 2002, populaţia din comuna Roşia Montană a
scăzut de la 4.146 de persoane la 3.865, diferenţa reprezentând un procent cumulat de 6,8% (sau –
0,7% pe an). Această rată de descreştere este în general mai mare decât cea înregistrată pentru restul
teritoriului României, în aceeaşi perioadă, adică de 4,2%. Această tendinţă negativă este şi mai
pregnantă dacă se compară cu tendinţa de evoluţie a populaţiei rurale din România, care a
înregistrat o creştere de 1,5% între cele două recensământuri. Deşi Roşia Montană este clasificată ca
zonă rurală, evoluţia populaţiei sale în ultimii ani este similară cu cea înregistrată pentru zonele
urbane ale României (-7,7% pentru totalul populaţiei urbane).
Date suplimentare arată că această tendinţă demografică negativă a afectat localitatea Roşia
Montană de-a lungul întregului secol XX, după cum se arată în tabelul de mai jos:
Evoluţia demografică a localităţilor Roşia Montană şi Corna
Anul

Roşia Montană

Corna (inclusiv Bunta)

1880

3.439

770

1956

2.371

341

1992

1.556

399

2002

1.450

372

DISTRIBUŢIA PE GRUPE DE VÂRSTĂ
Graficul distribuţiei pe grupe de
vârstă din figura alăturată a fost
elaborat pe baza datelor colectate în
timpul anchetei efectuate asupra a 247
de gospodării din Roşia Montană.
Distribuţia este tipică pentru o
populaţie aflată într-un proces de
îmbătrânire, cu o rată scăzută a
naşterilor, caracteristică societăţilor în
tranziţie. Lacuna vizibilă la categoria
de vârste cuprinse între 50 şi 59 de
ani se datorează probabil condiţiilor
F.Giovannetti pentru STANTEC
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80 şi peste
70-79
60-69
50-59

Bărbaţi
Femei

40-49
30-39
20-29
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0,10
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de depresiune economică din timpul
celui de-al Doilea Război Mondial.
Surplusul de populaţie masculină are
drept cauză probabilă influxul de forţă
de muncă determinat de prezenţa
companiei Minvest şi de posibilităţile
de angajare în cadrul RMGC.
DISTRIBUŢIA PE SEXE – STAREA CIVILĂ
După datele recensământului din 2002, distribuţia pe sexe la nivelul comunei Roşia Montană era de
49,1% bărbaţi şi 50,9% femei. În conformitate cu rezultatele anchetei socio-economice efectuate de
către RMGC în anul 2002, distribuţia pe sexe la nivelul capilor de gospodărie era de 25% femei şi
75% bărbaţi. Cei mai mulţi capi de gospodărie femei (85%) aveau vârste de 60 de ani sau peste.
După cum se arată în graficul
alăturat, femeile care conduc
gospodării
sunt
predominant
văduve, în timp ce procentul
bărbaţilor căsătoriţi care conduc
gospodării este de aproximativ
80%.

Starea civilă la nivelul gospodăriilor
100%
80%
60%

Văduvi/Văduve

40%

Divorţaţi/Separaţi

20%

Căsătoriţi

0%

Necăsătoriţi
Femei

Bărbaţi

NUMĂRUL DE MEMBRI DE FAMILIE
După datele recensământului din
2002, numărul mediu de membri de
familie este de 2,83 (faţă de o rată
la nivel naţional de 2,89). În cele
247 de gospodării investigate de
RMGC în 2002, numărul mediu de
membri de familie a fost de 3,06 cu
următoarea distribuţie:

Numărul de membri de familie la nivelul
gospodăriilor
5 membri
9%

6 şi mai mulţi
6%

4 membri
19%
3 membri
25%
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EDUCAŢIA
Ancheta efectuată în 2002 de
RMGC asupra a 247 de gospodării
a avut în vedere nivelul educaţiei a
601 adulţi. Rezultatele sunt
prezentate pe categorii de vârstă în
graficul alăturat, şi arată cu claritate
că locuitorii mai tineri au un nivel
de educaţie mult mai ridicat.

Nivelul educaţiei pe categorii de vârstă - 601 adulţi
100%
80%

Studii universitare

60%

Şcoală profesională
Liceu

40%

Şcoala elementară

20%

Fără studii

0%
18-25
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ANEXA 3 – DATE PRIVIND NIVELUL DE TRAI
DATE GENERALE
Zona Proiectului include activităţi industriale desfăşurate într-un cadru rural, având ca rezultat
constituirea mijloacelor de trai pe baza remuneraţiilor băneşti din sectorul minier şi a unor activităţi
agricole de mică amploare. De asemenea, ca în multe ţări est-europene aflate în tranziţie, activităţile
remunerate în natură joacă un rol oarecare în contextul mijloacelor de trai ale populaţiei. Angajarea
în posturi oficial plătite nu acoperă în întregime sfera mijloacelor de trai ale populaţiei potenţial
afectate de Proiect, astfel încât activităţile neoficiale pentru procurarea mijloacelor de subzistenţă
joacă un rol esenţial în cazul celor mai sărace pături ale populaţiei din comunitate.
Principalele sectoare oficiale de angajare a forţei de muncă din cadrul comunei sunt Minvest şi
RMGC. În general, 350 de angajaţi Minvest sunt locuitori ai Roşiei Montane, la un număr total de
gospodării de 1.362: în medie, există câte un angajat Minvest pentru un sfert din numărul total de
gospodării. RMGC are în prezent 100 de angajaţi permanenţi din cadrul comunităţii, reprezentând
un angajat RMGC în circa 7% din numărul gospodăriilor. Statul şi autorităţile locale constituie
de asemenea angajatori importanţi ai forţei de muncă.
În cadrul celor 247 de gospodării
investigate de RMGC în 2002, care
au inclus 430 de persoane cu vârste
între 18 şi 60 de ani, există 269 de
persoane angajate oficial, cu
următoarea distribuţie în funcţie de
angajatori şi de sectoarele de
activitate:

Sectoare de angajare oficială (269 de persoane)
Alte sectoare
4%
Autorităţi guvernamentale
14%

Liber profesionşti şi
mici întreprinzători
7%

RMGC
39%
Minvest
36%

Din cele 247 de gospodării investigate, 189 (77%) cresc animale domestice de diverse tipuri şi în
diverse cantităţi, iar 219 (89%) au o producţie agricolă mai mult sau mai puţin importantă, deşi
numai 15% din gospodării s-au declarat ca fiind în principal ocupate cu agricultura.
Importanţa acestor mijloace de trai din punct de vedere al veniturilor şi al strategiei de subzistenţă
va fi investigată în capitolele următoare. Tabloul de ansamblu este unul tipic pentru o societate
semi-urbană, aflată în tranziţie, cu strategii de supravieţuire bazate atât pe activităţi remunerate cât
şi pe activităţi agricole de mică amploare.
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SECTOARE DE ANGAJARE A FORŢEI DE MUNCĂ
Datele recensământului din 1992
asupra sectoarelor de angajare a
populaţiei
active
din
Roşia
Montană sunt arătate în graficul
alăturat. Aproape jumătate din
populaţia activă era angajată în
industria extractivă şi de prelucrare
a minereurilor.

Structura populaţiei active pe ansamblul comunei
– recensământul din 1992 –
Adminsitraţie publică,
sănătate şi educaţie
5%
Transport şi
telecomunicaţii
8%
Comerţ, hoteluri,
alimentaţie publică
4%
Construcţii
3%

Alte domenii
2%

Agricultură, domeniul
forestier, vânătoare
20%

Electricitate şi gaz
1%
Exctracţia şi
procesarea minereurilor
57%

Graficul alăturat indică o diferenţă
semnificativă
între
activităţile
exercitate de populaţia din Roşia
Montană şi cea din valea Corna: în
timp ce agricultura are o
semnificaţie scăzută în Roşia
Montană, ea reprezintă principala
activitate pentru aproximativ un
sfert din populaţia din Corna şi
Bunta, chiar dacă activităţile legate
de minerit sunt predominante şi în
valea Corna.

Distribuţia populaţiei active în localităţile Roşia Montană şi Corna
– recensământul din 1992–
100%
80%

Altele

60%

Extracţia şi procesarea
minereurilor

40%

Agricultură, domeniul forestier,
vânătoare

20%
0%
Total la
nivelul comunei

Roşia Montană Corna + Bunta

AGRICULTURA
Culturi agricole
Culturile agricole din zona afectată de Proiect sunt în principal orientate către subzistenţă, cu doar o
mică parte a producţiei destinată vânzării. Fac excepţie acele gospodării din Corna sau Ţarina în
care principala ocupaţie o constituie agricultura. Principalele culturi agricole din zonă sunt
reprezentate de pomi fructiferi – în 85% din gospodării, legume (80%), furaje (fân – 49%) şi nuci.
Pomii fructiferi asigură fructe proaspete sau conservate pentru iarnă, în principal consumate pe plan
local. Fructele se mai utilizează pentru fabricarea alcoolului, destinat atât vânzării cât şi consumului
casnic. Fânul este produs în cantităţi mari în zonă, peste necesităţile fondului animalier, fiind de
aceea comercializat. Legumele şi plantele medicinale sau aromatice sunt consumate pe plan local
atât în formă proaspătă cât şi conservată. Nucile sunt consumate mai ales pe plan local.
O altă sursă de venit o constituie lemnul care este utilizat pentru încălzire, menaj şi în tâmplărie. O
proporţie însemnată a gospodăriilor cumpără lemnul de foc de la furnizori predominant locali, ceea
ce înseamnă că lemnul este vândut de alte gospodării care deţin teren forestier.
La întrebarea dacă ar fi interesaţi să îmbunătăţească ceva în agricultură, cei chestionaţi au răspuns
în majoritate (62%) negativ. Motivele invocate cel mai des în cazul unor răspunsuri negative le-au
F.Giovannetti pentru STANTEC
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constituit vârsta şi faptul că zona nu este favorabilă agriculturii. Cei mai mulţi dintre cei 38% care
au răspuns că ar fi interesaţi să mărească producţia agricolă au declarat (72%) că ar comercializa
producţia suplimentară pentru a obţine venituri în plus.

F.Giovannetti pentru STANTEC
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Fondul de animale domestice şi creşterea acestora
După datele primăriei Roşia Montană, în anul 2001 existau în această comună 1.341 de vite la
1.362 de gospodării, adică aproximativ o vită pentru fiecare gospodărie. În conformitate cu
statisticile agricole ale primăriei, ar fi mai puţin de 10 gospodării în întreaga comună care şi-ar
procura mijloacele de trai în principal din creşterea animalelor. După datele anchetei efectuate de
RMGC în iulie 2002, 74% din gospodării deţin păsări de curte, 33% deţin vite, iar 38% deţin porci.
Laptele se consumă în principal pe plan local, proaspăt sau prelucrat sub formă de unt, brânză sau
smântână. Multe gospodării îşi acoperă singure necesităţile de produse lactate şi carne de pasăre.

MINERITUL ŞI ACTIVITĂŢILE ASOCIATE
Scurt istoric
În timpul regimului comunist, guvernul a investit în valorificarea multor resurse miniere fără a da
însă atenţia cuvenită costurilor economice şi de mediu. Această politică a avut ca rezultat o
supradezvoltare a sectorului minier însoţită de o puternică subvenţionare din partea statului.
Guvernele care s-au succedat după 1989 au retras din ce în ce mai mult aceste subvenţii care s-au
diminuat de la 528 milioane de dolari SUA în 1990 la 100 milioane de dolari SUA în 1999. Ca
rezultat al acestei diminuări, din cele 278 de exploatări miniere active în România în 1989, doar 35
mai sunt considerate astăzi ca fiind rentabile. În luna august 1999 România a obţinut de la Banca
Mondială un împrumut de 44,5 milioane de dolari SUA destinat unui proiect de închidere minieră,
reabilitare a mediului şi atenuare a efectelor sociale. Acest proiect, aflat în curs de desfăşurare, are
drept scop edificarea unui sector minier viabil şi durabil din punct de vedere al efectelor asupra
mediului, cu o puternică participare din partea sectorului privat.
În momentul de faţă, există în România 6 companii miniere cu capital de stat. Una dintre aceste
companii este Minvest, cu sediul central în Deva, care acoperă 80% din producţia de cupru şi 50%
din producţia de aur a ţării. În cadrul Patrulaterului aurifer Minvest operează 4 exploatări miniere
incluzând Roşia Montană. Între 1995 şi 2000 Minvest a închis 18 mine şi 2 uzine de procesare,
reducând personalul cu aproximativ 65%, de la cca. 36.000 la 12.600 de angajaţi.
Mineritul artizanal care a avut încă o pondere însemnată înainte de al Doilea Război Mondial, a
dispărut cu desăvârşire după 1948.

Date generale privind exploatările miniere active
Compania minieră de stat Regia Autonomă a Cuprului Deva a exploatat zăcămintele Cîrnic şi
Cetate de la Roşia Montană începând cu anul 1970, folosind metode extractive de suprafaţă şi
subterane. Exploatarea în subteran a încetat în 1985, iar compania Minvest, succesoarea Regiei
Autonome a Cuprului Deva, exploatează zăcămintele Cîrnic şi Cetate numai în carieră. Producţia
oficială este de 400.000 de tone de minereu procesat pe an, tinzând către o producţie maximă de
1.000.000 de tone de minereu procesat pe an; producţia reală ar putea fi însă mai mică decât cea
oficială.
Minereul este transportat pe bandă rulantă, printr-o galerie subterană către concasor şi apoi către
uzina de procesare, ambele situate în Gura Roşiei, la 4 km spre vest de carieră. Sistemul iazului de
decantare este situat în valea Săliştei. Între Gura Roşiei şi Abrud se găseşte un iaz de decantare
închis care stochează aproximativ 7 milioane de tone de sterile; îndiguirile iazului sunt lipsite de
vegetaţie şi constituie o sursă de ape acide.
Minereul concentrat de la uzina de procesare din Gura Roşiei este livrat pentru extracţia aurului
către topitoriile din Zlatna, Baia de Arieş sau Baia Mare.

F.Giovannetti pentru STANTEC
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Programul de restructurare a companiei Minvest a afectat şi unitatea minieră din Roşia Montană. În
1990 lucrau aici 1500 de angajaţi. În septembrie 2000, în ciuda alocării unor importante fonduri din
partea Guvernului (1), numărul de persoane angajate a fost redus la 797. În prezent (decembrie
2002) lucrează 718 angajaţi, dintre care, aproximativ 350 locuiesc în Roşia Montană. Se anticipează
că 22 dintre angajaţii exploatării Minvest din Roşia Montană vor fi pensionaţi pe parcursul anului
2003.

ALTE ACTIVITĂŢI SALARIZATE
Alţi salariaţi fac parte din personalul instituţiilor guvernamentale (14%) şi din întreprinderi mici şi
mijlocii (14%) descrise în Anexa 4.

PENSII
Ancheta de detaliu asupra bugetului gospodăriilor arată că cele mai multe pensii se situează între 50
şi 100 de dolari SUA pe lună. După decesul pensionarului, pensiile de urmaş plătite sunt de obicei
jumătate din pensia iniţială. Aşadar, pensiile de care beneficiază văduvele minerilor pot ajunge la
25 de dolari SUA pe lună.

UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE
Lemnul
După datele anchetei socioeconomice efectuate de RMGC în
iulie 2002, peste 99% dintre
gospodăriile zonei afectate de
Proiect utilizează lemn pentru
încălzire, iar 60% dintre acestea
folosesc lemn pentru gătit, după
cum o arată şi graficul alăturat.
60% dintre gospodării trebuie să
cumpere lemnul necesar în timp ce
restul îşi acoperă necesarul de lemn
de foc prin colectarea sa de pe
terenurile proprii sau publice.

Energie folosită pentru încălzire şi menaj
Utilizează gaz

100%

Utilizează
electricitatea

80%
60%
40%

Utilizează
propriul lemn

20%

Adună lemn

0%
Încălzire

Menaj

Cumpără lemn

Vânătoarea şi pescuitul
Vânătoarea nu reprezintă o activitate semnificativă din punct de vedere al asigurării unor surse de
venit sau a mijloacelor de subzistenţă. Pescuitul se practică pe scară redusă în lacurile artificiale
situate în cursurile superioare ale văilor din zonă. Se menţionează că înainte de cel de-al Doilea
Război Mondial pescuitul era destul de important în râurile Abrudel şi Roşia, dar în prezent ambele
râuri sunt mult prea degradate pentru ca pescuitul să se mai poată practica.

1

Aproximativ 1,4 milioane de dolari SUA (sau 35 miliarde de lei) în anul 2000.
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VENITURILE
Veniturile băneşti
Ancheta efectuată de către RMGC în cadrul a 247 de gospodării, a avut în vedere şi veniturile
băneşti. Pentru 230 de gospodării care au dat răspunsuri valide, rezultatele sunt următoarele :

Venituri băneşti anuale – 230 gospodării
Venituri băneşti anuale
PE GOSPODĂRIE
În lei

Venituri băneşti anuale
PE CAP DE LOCUITOR

În dolari SUA

În lei

În dolari SUA

Minim

5.400.000

164

2.400.000

73

Maxim

420.000.000

12.730

140.000.000

4.242

Media

59.551.000

1.805

21.560.000

653

Prima cincime
a distribuţiei
veniturilor (2)

20.400.000

618

10.000.000

303

A doua cincime

37.200.000

1.127

14.400.000

436

A treia cincime

60.000.000

1.818

21.000.000

636

A
cincime

85.200.000

2.582

30.000.000

909

patra

Venitul bănesc mediu pe gospodărie al celor care au declarat ca principală sursă de venit pensiile,
este de 1.235 de dolari SUA pe an, semnificativ mai puţin decât media calculată pentru toate
gospodăriile. Dimpotrivă, gospodăriile a căror sursă de venit o reprezintă salariile, declară un venit
anual mediu de 2.430 dolari SUA. Gospodăriile predominant angajate în agricultură sau în creşterea
animalelor realizează un venit mediu anual de 1.769 dolari SUA pe gospodărie.
Produsul naţional global al României în anul 2001 a fost estimat la 1.695 de dolari SUA pe cap de
locuitor (3) (sursa: Banca Mondială). Această valoare este de aproape trei ori mare decât venitul
bănesc mediu pentru zona afectată de Proiect (693 dolari SUA pe cap de locuitor).
Veniturile băneşti sunt semnificativ mai scăzute în valea Cornei decât în valea Roşia (Roşia
Montană), după cum se arată în tabelul următor:

2

Prima cincime a distribuţiei veniturilor reprezintă 303 dolari SUA pe cap de locuitor, ceea ce înseamnă că 20%
din locuitori trăiesc cu mai puţin de 303 dolari SUA pe cap de locuitor pe an. A treia cincime este de 636 dolari
SUA pe cap de locuitor, însemnând că 60% din locuitori trăiesc cu mai puţin de 636 dolari SUA pe cap de
locuitor pe an.

3

Valoare necorectată cu factorul de paritate al puterii de cumpărare. Valoarea corectată a produsului naţional brut
este de circa 6.600 de dolari SUA, dar nu este relevantă pentru comparaţia făcută aici.

F.Giovannetti pentru STANTEC
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Veniturile băneşti anuale pe cap de locuitor –
Văile Roşia (Roşia Montană) şi Corna
Valea Roşia (Roşia Montană)
pe cap de locuitor pe an
În lei

În dolari SUA

Valea Corna
pe cap de locuitor pe an
În lei

În dolari SUA

Minim

3.000.000

91

2.400.000

73

Maxim

120.000.000

3.636

140.000.000

4.242

Media

23.130.000

701

19.250.000

583

Prima cincime
a distribuţiei
veniturilor

11.520.000

349

8.400.000

255

A doua cincime

16.800.000

509

12.000.000

364

A treia cincime

22.800.000

691

18.000.000

545

A
cincime

30.000.000

909

28.000.000

848

patra

Indicatori ai sărăciei
Distribuţia veniturilor pe cap de locuitor este foarte uniformă. Acesta reprezintă un aspect tipic al
celor mai multe economii aflate în tranziţie, fiind în acelaşi timp compatibil cu datele macroeconomice ale Băncii Mondiale privind dispersia veniturilor. La nivel naţional, ponderea cincimii
celei mai sărace în distribuţia veniturilor a fost de 8% în 1998. Pentru Roşia Montană, acest interval
însumează 6,1%.
În tabelul 6 sunt redate distribuţiile veniturilor în funcţie de nivelurile de sărăcie de un dolar SUA
pe zi şi respectiv de doi dolari SUA pe zi, acceptate pe plan internaţional, utilizând factorul de
paritate puterii de cumpărare (4) definit de Banca Mondială pentru 2001 (România/Statele Unite ale
Americii = 4,24):

Persoane care trăiesc cu un venit mai mic de 1 dolar SUA şi 2 dolari SUA pe zi
Procentul persoanelor care trăiesc cu mai puţin de
UN DOLAR
pe zi pe persoană

DOI DOLARI
pe zi pe persoană

Zona afectată de Proiect

1,0%

7,0%

România

2,8%

-

4

Acest indicator, bazat pe o comparaţie a coşului de consum şi a altor factori economici, semnifică în termeni
simpli că un dolar SUA are o putere de cumpărare de 4.24 ori mai mare în România decât în SUA.

F.Giovannetti pentru STANTEC

13

RMGC – Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare

ANEXE

NB: Valoarea unui “dolar” este corectată aici cu factorul de paritate al puterii de cumpărare, fiind
prin urmare egal cu 140.000 de lei.
Un alt factor de comparaţie îl reprezintă nivelul minim garantat al veniturilor pentru persoanele care
pot beneficia de asistenţă socială, acesta fiind în prezent de 630.000 de lei pe lună pentru o
gospodărie cu un singur membru, adică 230 de dolari SUA pe an. Venitul bănesc mediu este de
aproape trei ori mai mare. În conformitate cu datele anchetei efectuate în 2002 de RMGC asupra
veniturilor, 13% dintre gospodării trăiau cu mai puţin de 230 de dolari pe an.

F.Giovannetti pentru STANTEC
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Surse pentru mijloacele de trai
Gospodăriile investigate de RMGC în iulie 2002 au fost chestionate în legătură cu sursele de
mijloace de trai pe care le consideră “importante”, răspunsurile putând să fie date dintr-o gamă
prestabilită. Rezultatele sunt redate în tabelul următor:

Ierarhizarea surselor pentru mijloace de trai

Procentul de gospodării care
au declarat aceste surse ca
fiind importante în contextul
mijloacelor lor de trai

Salariu

Pensie

55%

49%

Agricultură Creşterea Cules
animalelo
r
16%

10%

4%

Altele

9%

NB: Totalul depăşeşte 100% datorită faptului că cei chestionaţi au avut la dispoziţie mai multe
răspunsuri.

BUGETUL DE CHELTUIELI AL FAMILIILOR
. Cheltuielile de familie au fost investigate de ICCV în cazul a 30 de gospodării din Roşia Montană,
Corna şi Gura Cornei. Cheltuielile au fost clasificate pentru următoarele elemente: hrană, lemn,
cheltuieli de întreţinere (plata utilităţilor şi impozite), sănătate şi altele.
În medie, cea mai mare parte a
bugetului unei familii este alocată
hranei, după cum se arată în
graficul alăturat. Procentul cheltuit
pentru
hrană
este
invers
proporţional cu venitul global al
gospodăriei: cu cât este mai mic
acest venit, cu atât există tendinţa
de a cheltui mai mult pe hrană, în
comparaţie cu alte cheltuieli
familiale. Cu toate acestea, şi alţi
factori trebuie luaţi în considerare
mai ales, producţia proprie şi
consumul propriu de hrană.

F.Giovannetti pentru STANTEC

Distribuţia medie a cheltuielilor băneşti pentru 30 de
gospodării
Alte cheltuieli

Hrană
37%

34%

Lemn
5%

Sănătate
5%
Cheltuieli
gospodăreşti
19%
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Graficul alăturat prezintă sumele
medii anuale pe cap de locuitor,
cheltuite pentru categoriile amintite
mai sus. Aceste date (colectate de
Institutul de Cercetare a Calităţii
Vieţii) este remarcabil de compatibilă
cu informaţiile colectate de RMGC
privind veniturile: media cheltuielilor
anuale aici este 682 dolari SUA, în
timp ce venitul mediu anual stabilit
prin sondajul RMGC este de 653
dolari SUA.

ANEXE

C heltuieli băneşti ale gospodăriilor: Sume medii
anuale pe cap de locuitor (în dolari SUA)
Alte cheltuieli:
226

Sănătate:
44

H rană: 285

Cheltuieli
gospodăreşti:

Lemn: 38

140

Coeficienţii de dispersie (adică raportul intre abaterea standard şi medie) sunt după cum urmează:
• hrană: 63%
• lemn: 89%
• cheltuieli gospodăreşti: 132%
• sănătate: 111%
• alte cheltuieli: 108%
Sumele cheltuite pe hrană au o variabilitate mai mică decât cele alocate pentru alte categorii din
bugetul unei familii. În cazul hranei, principalul factor de variabilitate îl constituie prezenţa sau
absenţa animalelor, şi după cum s-a menţionat anterior, cele mai multe familii posedă animale. Pe
de altă parte, sumele cheltuite pentru utilităţi casnice au o variabilitate ridicată şi se corelează
direct proporţional cu venitul total al gospodăriei: cu cât venitul este mai mare, cu atât este mai
mare suma cheltuită pentru utilităţi.

MODALITĂŢI DE ECONOMISIRE
69% dintre gospodării au indicat
faptul că nu câştigă suficient pentru
a economisi în mod regulat.
Metodele de economisire preferate
de restul de 31% (69 de gospodării)
care economisesc bani sunt arătate
în graficul alăturat. În Roşia
Montană nu există nici un birou
bancar. Cele mai apropiate sunt în
Abrud sau Câmpeni.

F.Giovannetti pentru STANTEC

Metode de economisire (69 de gospodării)
Conturi de trezorerie
7%

Animale
1%

Valută convertibilă
15%
Alte forme
13%

Conturi de
economii
50%

Bunuri
imobiliare
14%
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REZULTATELE RECENSĂMÂNTULUI DE DETALIU EFECTUAT DE ICCV
ASUPRA VENITURILOR, BUGETELOR ŞI STRATEGIILOR DE SUPRAVIEŢUIRE
Informaţii generale
Următorul grafic prezintă distribuţia veniturilor băneşti pentru întreaga zonă afectată de Proiect
(sursa: studiul socio-economic al RMGC asupra a 247 de gospodării, 229 chestionare utilizabile)..
Distribuţia veniturilor băneşti:
229 gospodării din zona afectată de Proiect
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-

200

400

600

800

1 000

1 200

Venituri băneşti – dolari SUA pe an pe cap de locuitor

Recensământul asupra bugetelor familiale
Rezultatele recensământului din punct de vedere al evaluării nivelului de trai şi a strategiilor de
supravieţuire sunt prezentate în câteva tabele, în paginile care urmează.
În paginile următoare sunt prezentate de asemenea rezultatele recensământului din punct de vedere
al cheltuielilor din cadrul gospodăriilor.
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REZULTATELE RECENSĂMÂNTULUI ICCV ASUPRA BUGETELOR GOSPODĂRIILOR: MIJLOACELE DE TRAI
Identificare Sexul Locaţia Vârsta Numărul de Venit anual Sursa venitului
a
capului
capului persoane în pe persoană,
bănesc
gospodăriei gospodărie
gospodăr gospodărie în dolari
i
iei
SUA
112

Feminin

Corna

50

2

364

25

Feminin

Corna

71

1

327

41

Feminin

Corna

75

4

364

15

Feminin

Corna

78

2

182

121

Masculin

Corna

39

4

455

F.Giovannetti pentru STANTEC

Strategia de supravieţuire

o pensie de Venitul bănesc insuficient este completat cu
urmaş (miner), consumul bazat pe resurse proprii oferite de lotul
de lângă casă şi al produselor obţinute în
un salariu
sezonier de la schimbul muncilor agricole pe terenurile vecinilor
(troc)
RMGC
pensie – văduvă Posedă 1,3 hectare de teren unde cultivă cartofi şi
de miner
alte legume. Consumul resurselor interne este
foarte important în planul strategiei de
supravieţuire. Face schimburi în natură pentru ouă
şi alte produse agricole. Principala sursă de
cheltuieli o constituie hrana animalelor.
Un salariu de Consumul resurselor interne este foarte ridicat.
Au loc schimburi în natură cu vecinii.
miner
o alocaţie de
şomaj
o pensie de
urmaş
o pensie
Venitul bănesc este mic. Îşi ajută nepotul. Terenul
agricol este mic, recurgând astfel la consumul
resurselor interne. Este ajutată cu hrană de către
fiica ei.
două salarii Venitul bănesc este substanţial, ca şi consumul
bazat pe resurse proprii oferite de terenul agricol
propriu (3 ha). Cresc de asemenea animale. Îşi
ajută vecinii cu haine şi hrană.
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Identificare Sexul Locaţia Vârsta Numărul de Venit anual Sursa venitului
a
capului
capului persoane în pe persoană,
bănesc
gospodăriei gospodărie
gospodăr gospodărie în dolari
i
iei
SUA
23

Masculin

Corna

49

4

155

78

Masculin

Corna

55

5

1164

F.Giovannetti pentru STANTEC

Strategia de supravieţuire

o pensie de Venitul bănesc este suplimentat cu produse
miner vânzări de agricole şi vânzări de animale. Consumul bazat pe
resurse proprii este mare (multe animale şi un
animale o
alocaţie pentru teren de 2 ha).
copil
trei pensii
Consumul bazat pe resurse proprii acoperă 90%
două salarii din nevoia de hrană. Fac investiţii şi au economii.
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REZULTATELE RECENSĂMÂNTULUI ICCV ASUPRA BUGETELOR GOSPODĂRIILOR: MIJLOACE DE TRAI (continuare)
Identificare Sexul Locaţia Vârsta Numărul de Venit anual Sursa venitului
bănesc
capului persoane în pe persoană,
capului
a
gospodări gospodărie în dolari
gospodăriei gospodărie
ei
SUA
i
47

Masculin

Corna

57

2

618

16

Masculin

Corna

57

3

381

50

Masculin

Corna

58

5

86

122

Masculin

Corna

61

2

909

30

Masculin

Corna

64

2

509

52

Feminin

Gura
Cornei

62

4

409
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o pensie
o pensie de
urmaş (din
partea mamei)
o bursă şcolară
o pensie de
miner
un salariu
o pensie de
boală un salariu
de la RMGC

Strategia de supravieţuire

Venitul bănesc este suficient pentru gospodărie, deoarece
posedă fân de pe o suprafaţă de două hectare. Consumul
bazat pe resurse proprii este mic, dar totuşi au un porc şi
câteva păsări de curte.

Venitul bănesc şi consumul bazat pe resurse proprii au
aceeaşi importanţă. Părinţii întreţin fiul; salariul său este
economisit pentru a cumpăra o casă în Alba Iulia.
Aproape un sfert din venitul bănesc este cheltuit pe
medicamente. Copii nu au venituri, dar participă la
muncile casnice. Au un consum bazat pe resurse proprii,
ridicat.
o pensie de Venitul bănesc este utilizat pentru investiţii şi economii,
miner un salariu iar producţia agricolă bazată pe resurse proprii acoperă
aproape integral (90%) necesităţile de hrană ale familiei.
Îşi ajută copii şi alte familii cu bani şi produse agricole.
o pensie de Venitul bănesc este suficient şi este completat de un
miner o pensie consum semnificativ bazat pe resurse proprii (2 hectare de
de urmaş - miner pământ, multe animale). Îşi ajută fiica la muncile agricole
şi fac unele schimburi în natură.
o pensie de Venitul bănesc este principala sursă de mijloace de trai.
urmaş - miner Consumul bazat pe resurse proprii este ridicat.
un salariu de Economisesc bani.
miner
un salariu
sezonier
o alocaţie pentru
copil
20
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ANEXE

REZULTATELE RECENSĂMÂNTULUI ICCV ASUPRA BUGETELOR GOSPODĂRIILOR: MIJLOACE DE TRAI (continuare)
Identificare Sexul Locaţia Vârsta Numărul de Venit anual Sursa venitului
a
capului
capului persoane în pe persoană,
bănesc
gospodăriei gospodărie
gospodăr gospodărie în dolari
i
iei
SUA

Strategia de supravieţuire

231

Feminin

Gura
Cornei

77

1

341

pensie – văduvă Venit bănesc mic. Suplimentează nevoile de consum din
de miner
producţie proprie. Cultivă 1 ha de teren şi creşte animale (o
vacă, 10 găini)

134

Masculin

Gura
Cornei

52

5

582

un salariu de la Consum bazat pe resurse proprii, într-o proporţie
semnificativă. Îşi ajută vecinii cu hrană şi haine.
RMGC
un salariu
o pensie de
miner

119

Masculin

Gura
Cornei

60

3

958

o pensie de Venitul bănesc este suplimentat cu produse de pe terenul
miner un salariu agricol de 1 ha al familiei (consum bazat pe resurse
sezonier la proprii). Cresc animale.
RMGC

124

Masculin

Gura
Cornei

66

1

721

o pensie de
miner

Venitul bănesc este preponderent. Deţine 14 ari de teren
care produc cartofi, fân şi legume. Face schimb în natură
pentru hrană şi săpun. Economiseşte 2 milioane de lei pe
an.

137

Feminin

Roşia
Montan
ă

59

2

545

o pensie de
miner

Venitul bănesc este prevalent. Consumul bazat pe resurse
proprii este scăzut (o grădină mică şi câteva animale).

181

Feminin

Roşia
Montan
ă

62

2

418

o pensie de
miner

Venitul bănesc şi consumul bazat pe resurse proprii sunt
echivalente ca importanţă (teren – 3 ha, cresc numeroase
animale)

F.Giovannetti pentru STANTEC
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ANEXE

Identificare Sexul Locaţia Vârsta Numărul de Venit anual Sursa venitului
a
capului
capului persoane în pe persoană,
bănesc
gospodăriei gospodărie
gospodăr gospodărie în dolari
i
iei
SUA
6

Feminin

Roşia
Montan
ă

F.Giovannetti pentru STANTEC

68

1

655

Strategia de supravieţuire

pensie – văduvă Venitul bănesc este o pensie mică de aproximativ 2 dolari
de miner
SUA pe zi. Are o grădină mică de 300 m2 de pe care
recoltează legume şi fructe. Creşte câteva păsări de curte.
Tot ce produce se consumă în gospodărie şi cheltuieşte
aproape jumătate din pensie pentru hrană.
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ANEXE

REZULTATELE RECENSĂMÂNTULUI ICCV ASUPRA BUGETELOR GOSPODĂRIILOR: MIJLOACE DE TRAI (continuare)
Identificare Sexul Locaţia Vârsta Numărul de Venit anual Sursa venitului
bănesc
capului persoane în pe persoană,
a
capului
gospodăr gospodărie în dolari
gospodăriei gospodărie
iei
SUA
i
151

Feminin

Roşia
Montan
ă

68

1

336

59

Feminin

Roşia
Montan
ă

68

1

590

230

Masculin

Roşia
Montan
ă

30

3

485

202

Masculin

Roşia
Montan
ă

30

4

909

198

Masculin

32

1

1273

219

Masculin

45

2

218

212

Masculin

Roşia
Montan
ă
Roşia
Montan
ă
Roşia
Montan
ă

46

2

436

F.Giovannetti pentru STANTEC

Strategia de supravieţuire

Pensie - văduvă Venitul bănesc este reprezentat de o pensie mică (1 dolar
de miner
SUA pe zi). Lucrează ca zilieră pentru bani. Oferă diverse
servicii pentru alimente şi haine (schimb în natură). Copii o
ajută să plătească telefonul şi lemnele de foc.
Pensie - văduvă Venitul bănesc este preponderent. Consumul bazat pe
de miner
resurse proprii este redus datorită faptului că grădina este
mică (50 m2). Lucrează pentru bani la diverşi vecini. Copii
o ajută cu bani şi alimente.
un salariu de Venitul bănesc este preponderent. Consumul bazat pe
resurse proprii este foarte redus.
miner
un salariu
sezonier la
RMGC
o alocaţie pentru
copil
două salarii Familia depinde de venitul bănesc obţinut de la RMGC. Au
RMGC
de asemenea, un consum bazat pe resurse proprii.
două alocaţii
pentru copil
un salariu
Venitul bănesc acoperă integral nevoile de consum. Nu
Minvest
există consum bazat pe resurse proprii şi nici schimb în
natură. Îşi închiriază terenul pe bani.
o pensie de Venitul bănesc este principala sursă de existenţă.
miner un ajutor
de şomaj
o pensie de Venitul bănesc este mic. Posedă o mică grădină şi primesc
urmaş - miner ajutor de la copii, în bani şi produse.
o pensie de
invaliditate
23
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F.Giovannetti pentru STANTEC
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ANEXE

REZULTATELE RECENSĂMÂNTULUI ICCV ASUPRA BUGETELOR GOSPODĂRIILOR: MIJLOACE DE TRAI (continuare)
Identificare Sexul Locaţia Vârsta Numărul de Venit anual Sursa venitului
capului persoane în pe persoană,
bănesc
a
capului
gospodăr gospodărie în dolari
gospodăriei gospodărie
iei
SUA
i
196

Masculin

Roşia
Montan
ă

46

6

727

156

Masculin

Roşia
Montan
ă

52

7

2490

213

Masculin

Roşia
Montan
ă

62

2

606

F.Giovannetti pentru STANTEC

Strategia de supravieţuire

două salarii Venitul bănesc este foarte ridicat, fără consum bazat pe
trei alocaţii resurse proprii. Ajută vecinii nevoiaşi cu alimente, haine şi
pentru copil încălţăminte.
un ajutor de la
un sponsor
două pensii de Venitul bănesc este foarte ridicat, şi de asemenea,
miner
consumul bazat pe resurse proprii. Au trei maşini, două
trei salarii
magazine şi oferă sponsorizări. Ajută vecinii mai săraci cu
o alocaţie pentru alimente şi haine.
copil
o pensie de Venitul bănesc este suplimentat cu consum bazat pe resurse
miner
proprii de la un teren de mărime medie. Fiul lor îi ajută cu
diverse produse alimentare.
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ANEXE

REZULTATELE RECENSĂMÂNTULUI ICCV ASUPRA BUGETELOR GOSPODĂRIILOR: CHELTUIELI
Vârsta
Identificar Sexul
Numărul de
capului
ea
capului
persoane în
Locaţia
gospodărie
gospodărie gospodărie
gospodărie
i
i
i

Venit anual pe
persoană, în
dolari SUA

Hrană

Cheltuieli
gospodăreş Sănătate
ti

Lemn

Alte
cheltuieli

Dolari SUA pe an, pentru toată gospodăria

112

Feminin

Corna

50

2

364

397

24

160

0

17

25

Feminin

Corna

71

1

327

64

45

11

109

196

41

Feminin

Corna

75

4

364

1386

156

36

494

2073

15

Feminin

Corna

78

2

182

166

106

134

73

30

121

Masculin

Corna

39

4

455

1127

152

674

0

258

23

Masculin

Corna

49

4

155

622

18

228

30

500

78

Masculin

Corna

55

5

1164

821

318

408

182

2448

16

Masculin

Corna

57

3

381

367

91

275

146

286

47

Masculin

Corna

57

2

618

398

91

202

9

581

50

Masculin

Corna

58

5

86

843

91

176

327

18

122

Masculin

Corna

61

2

909

545

0

140

0

1751

30

Masculin

Corna

64

2

509

636

91

98

0

15

52

Feminin

Gura
Cornei

62

4

409

1515

91

433

182

735

F.Giovannetti pentru STANTEC
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ANEXE

REZULTATELE RECENSĂMÂNTULUI ICCV ASUPRA BUGETELOR GOSPODĂRIILOR: CHELTUIELI (continuare)
Vârsta
Numărul de
Sexul
capului
Identificarea
persoane în
capului Locaţia
gospodărie
gospodăriei
gospodărie
gospodăriei
i

Venit anual pe
persoană, în
dolari SUA

Hrană

Cheltuieli
gospodăreş Sănătate
ti

Lemn

Alte
cheltuieli

Dolari SUA pe an, pentru toată gospodăria

231

Feminin

Gura
Cornei

77

1

341

40

91

18

109

89

134

Masculin

Gura
Cornei

52

5

582

642

242

661

364

1182

119

Masculin

Gura
Cornei

60

3

958

1109

91

153

0

247

124

Masculin

Gura
Cornei

66

1

721

504

0

35

44

139

137

Feminin

Roşia
Montană

59

2

545

553

109

326

109

66

181

Feminin

Roşia
Montană

62

2

418

422

0

239

91

121

6

Feminin

Roşia
Montană

68

1

655

379

115

148

0

40

59

Feminin

Roşia
Montană

68

1

590

335

45

68

30

67

151

Feminin

Roşia
Montană

68

1

336

318

76

15

109

132

F.Giovannetti pentru STANTEC

27

RMGC – Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare

ANEXE

REZULTATELE RECENSĂMÂNTULUI ICCV ASUPRA BUGETELOR GOSPODĂRIILOR: CHELTUIELI (continuare)

Vârsta
Identificar Sexul
Numărul de
capului
capului
ea
persoane în
Locaţia
gospodărie
gospodărie gospodărie
gospodărie
i
i
i

Venit anual pe
persoană, în
dolari SUA

Hrană

Cheltuieli
gospodăreş Sănătate
ti

Lemn

Alte
cheltuieli

Dolari SUA pe an, pentru toată gospodăria

202

Masculin

Roşia
Montană

30

4

909

3713

121

542

182

1027

230

Masculin

Roşia
Montană

30

3

485

1212

6

25

6

435

198

Masculin

Roşia
Montană

32

1

1273

629

182

142

9

325

219

Masculin

Roşia
Montană

45

2

218

727

106

177

0

1352

196

Masculin

Roşia
Montană

46

6

727

1944

91

563

0

3462

212

Masculin

Roşia
Montană

46

2

436

461

91

149

52

70

156

Masculin

Roşia
Montană

52

7

2490

1455

121

5606

0

3424

213

Masculin

Roşia
Montană

62

2

606

292

91

329

305

74

F.Giovannetti pentru STANTEC
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ANEXE

Procente din bugetul familial cheltuite pentru hrană, în funcţie de venitul bănesc

% din bugetul familial cheltuite pe hrană

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Venitul bănesc al gospodăriei (dolari SUA pe an)

F.Giovannetti pentru STANTEC
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ANEXE

CHESTIONAR ICCV

IDENTIFICAREA GOSPODĂRIEI :

LOCALITATEA/SATUL: _________________ OPERATOR TEREN: ____________________________ DATA: ___________________ LOCUL
DESFĂŞURĂRII INTERVIULUI: ________________

STRUCTURA GOSPODĂRIEI:

Nr.

Nume şi prenume

Sex

Vârsta

Relaţia cu capul
gospodăriei

Locul unde locuieşte

1

M/F

Aici, acasă/În altă parte: ______________

2

M/F

Aici, acasă/În altă parte: ______________

3

M/F

Aici, acasă/În altă parte: ______________

4

M/F

Aici, acasă/În altă parte: ______________

5

M/F

Aici, acasă/În altă parte: ______________

6

M/F

Aici, acasă/În altă parte: ______________

F.Giovannetti pentru STANTEC
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ANEXE

NUMERAR

NUMERAR

FLUXUL ECONOMIC AL GOSPODĂRIEI

GOSPODĂRIE

VENITURI ÎN
NATURĂ

IEŞIRI

VENITURI ÎN
NATURĂ

INTRĂRI

F.Giovannetti pentru STANTEC

31

RMGC – Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare

ANEXE

VENITURILE GOSPODĂRIEI: Lista surselor BĂNEŞTI de venit pentru întreaga gospodărie – Se exclud alte tipuri de venituri – Vă rugăm să
înregistraţi toate sursele de venit, excluzând trocul şi alte asemenea forme.
Sursa de venit

F.Giovannetti pentru STANTEC

Cine câştigă banii

Suma (lei pe săptămână
sau pe lună)

Suma (lei pe an)

32

RMGC – Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare

ANEXE

SURSE DE SUBZISTENŢĂ NEMONETARE ALE GOSPODĂRIEI: Lista tuturor surselor NEMONETARE de subzistenţă pentru întreaga
gospodărie – Sunt excluse sursele de venit în numerar – Vă rugăm să înregistraţi toate sursele de venit, incluzând trocul şi alte forme (dijmă)

Surse nemonetare de
subzistenţă

F.Giovannetti pentru STANTEC

Descrierea activităţii şi evaluarea în unităţi de măsură corespunzătoare (cu cine are loc
schimbul, cantităţile)
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ANEXE

CHELTUIELI BĂNEŞTI ALE GOSPODĂRIEI: Lista cheltuielilor BĂNEŞTI pentru întreaga gospodărie – Vă rugăm să daţi informaţii cât mai
complete – Notaţi detaliile şi calculele pe o foaie separată şi grupaţi cheltuielile pe categorii în tabelul de mai jos

Cheltuieli: tipuri şi momentul plăţii/frecvenţa

Suma (lei pe săptămână
sau pe lună)

Suma (lei pe an)

ALTE TIPURI DE CHELTUIELI ALE GOSPODĂRIEI (CONSUM): Lista cheltuielilor NEMONETARE pentru întreaga gospodărie – Vă rugăm să
daţi informaţii cât mai complete cu putinţă – Notaţi detaliile şi calculele pe o foaie separată şi grupaţi cheltuielile pe categorii în tabelul de mai jos
F.Giovannetti pentru STANTEC
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Cheltuieli: tipuri şi momentul plăţii/frecvenţa

F.Giovannetti pentru STANTEC

ANEXE

Evaluarea în unităţile de măsură folosite
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ANEXE

BUGETUL ÎN NUMERAR AL GOSPODĂRIEI:
Venitul anual în numerar:

__________________________________ lei pe an

Cheltuieli anuale în numerar:

__________________________________ lei pe an

Bilanţ:

__________________________________ lei pe an

Comentarii în legătură cu bilanţul:
(corecţii la tabelele de mai sus, dacă sunt necesare)

DIFICULTĂŢI:
-

V-aţi confruntat cu dificultăţi economice deosebite în ultimii 5 ani? Dacă da, care au fost acelea?

-

Cum aţi încercat să rezolvaţi aceste dificultăţi?

F.Giovannetti pentru STANTEC
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ANEXE

ANEXA 4 – DATE PRIVIND ACTIVITĂŢILE COMERCIALE
IDENTIFICAREA ŞI NUMĂRUL ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE
Administraţia financiară din Abrud a furnizat o listă cu 36 de activităţi comerciale înregistrate şi
plătitoare de taxe. Câteva dintre acestea funcţionează în afara zonei afectate de Proiect, fiind
necesară însă adăugarea altor întreprinderi, dând un număr final de activităţi comerciale afectate de
35. Datele privitoare la aceste de 35 de activităţi investigate, se găsesc în tabelul de mai jos. Unele
activităţi pot include mai multe stabilimente. De exemplu, un particular poate deţine un magazin
alimentar, un bar şi o combinaţie de bar şi magazin alimentar în Roşia Montană, toate înregistrate
sub aceeaşi societate comercială. Pentru scopurile acestui raport, astfel de situaţii au fost tratate ca o
singură activitate comercială.
Tipuri de activităţi comerciale
Din cele 35 de activităţi comerciale, 13 sunt deţinute de persoane fizice, 9 sunt ale unor asociaţii
familiale, iar 13 aparţin unor societăţi comerciale cu răspundere limitată (SRL).
Cele mai multe activităţi comerciale constau din magazine alimentare (16), baruri (4) sau
combinaţii ale celor 2 (3). Alte activităţi care privesc comerţul cu amănuntul sau furnizarea de
servicii sunt reprezentate de ateliere de lăcătuşerie, frizerie/coafură, service auto, cizmărie, cabinete
medicale, magazine de haine second-hand, pompe funebre, muzicanţi şi transporturi. Activităţile
manufacturiere şi de prelucrare includ confecţionarea de echipament de protecţie, piscicultura,
fabricarea de ţigle de acoperiş, producerea de cherestea.
Mărimea activităţilor comerciale
Activităţile comerciale investigate
sunt în general mici, 66% dintre
acestea având o cifră de afaceri mai
mică de 5.000 de dolari SUA în
anul 2001. Graficul alăturat
înfăţişează distribuţia activităţilor
comerciale în funcţie de cifra de
afaceri:

Mărimea activităţilor comerciale în zona afectată
de Proiect – cifra de afaceri în 2001

Peste 5000
dolari SUA
34%

Sub 500 dolari
SUA
19%
500 la 1000
dolari SUA
9%
1000 la 5000
dolari SUA
38%

Pentru moment, informaţiile privind cifra de afaceri nu au fost comparate cu documentele
referitoare la taxe sau cu alte date oficiale. Până în prezent, toate activităţile comerciale au furnizat
companiei RMGC date despre cifra de afaceri. Cu toate acestea, proprietarii acestor activităţi nu
doresc să ofere RMGC cifrele care arată profitul net al afacerii.
Multe din aceste activităţi au declarat o creştere substanţială a cifrei de afaceri pentru 2002. Unele
dintre acestea ar fi putut într-adevăr să înregistreze o anumită creştere datorită stimulilor economici
introduşi de RMGC, dar este în egală măsură posibil ca întreprinzătorii să fi mărit intenţionat aceste
cifre în aşteptarea unor compensaţii.

F.Giovannetti pentru STANTEC
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ANEXE

Planuri personale de afaceri
Puţini dintre întreprinzători au dorit sau au fost capabili să formuleze planul viitoarelor lor afaceri
sau necesităţi. Se pare că mai mulţi deţinători de afaceri speră să primească de la RMGC o
compensaţie substanţială care le-ar permite chiar retragerea din activitate, ceea ce explică lipsa de
concentrare asupra dezvoltării unor planuri de afaceri în prezent.
PF: Persoană fizică
AF: Asociaţie familială
SRL: Societate cu răspundere limitată
SA: Societate privată, pe acţiuni
# Statut Sexul Vârsta
legal proprie- proprietarului tarului

Tipul de
activitate

Localizare

Ani de Cifră de afaceri
Cifră de
activita
2001 (lei)
afaceri 2001
te
(dolari SUA)

1PF

F

46

Coafeză

Roşia Montană

9

2SRL

M

41

Magazin mixt;
magazin şi bar;
bar; restaurant

Roşia Montană

8

Roşia Montană

3SRL

F

59

Farmacie

4PF

M

78

5SRL

F

6PF

M

7SRL

12.200.000

370

164.586
5.431.325.000

10

711.591.000

21.563

Cizmărie

12

4.900.000

148

Două magazine Corna
mixte în valea
Corna şi Corna
Sat; bar

5

383.107.000

11.609

75

Atelier tâmplărie Corna

10

8.600.000

261

M

47

Magazin mixt;

7

80.000.000

2.424

8SRL

M

54

Magazin
bar Corna

N/A

N/A

9AF

M

0

Depozit de lemn Bucium
şi cherestea
Poieni

750.000.000

22.727

F.Giovannetti pentru STANTEC

Roşia Montană

mixt; Roşia Montană
Valea

N/A
3
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# Statut Sexul Vârsta
legal proprie- proprietarului tarului
10SRL

11AF

12SRL

M

M

44

0

M/F 0

Tipul de
activitate
Tăbăcărie
confecţii
echipamente
protecţie
service auto

Localizare

– Roşia Montană

ANEXE

Ani de Cifră de afaceri
Cifră de
activita
2001 (lei)
afaceri 2001
te
(dolari SUA)
11

306.602.000

9.291

Muzicant (nunţi Gura Cornei
etc.)

8

50.000.000

1.515

Magazin mixt

Roşia Montană

3

138.000.000

4.182

Roşia Montană

12

4.900.000

148

N/A

36.000.000

1.091

de
–

13PF

M

70

Reparaţii auto

14PF

M

35

Muzicant (nunţi Corna
etc.)

15SRL

M

0

Două magazine
mixte

Roşia Montană

9

681.543.000

20.653

16SRL

F

37

Magazin mixt şi Roşia Montană
bar

7

62.469.000

1.893

17AF

F

0

Magazin mixt

Roşia Montană

4

70.000.000

2.121

18PF

F

43

Bar

Ţarina

6

51.381.000

1.557

19PF

F

38

Bar şi magazin Roşia Montană
(închise?)

8

68.000.000

2.061

20PF

F

34

Magazin mixt

Roşia Montană

8

28.770.000

872

21AF

F

42

Magazin mixt

Roşia Montană

2

700.000.000

21.212

22SRL

F

40

Magazin mixt + Roşia Montană
bar

5

64.713.000

1.961

23PF

M

34

Două
mixte

3

555.431.000

16.831

24AF

F

68

Magazin mixt

4

70.000.000

2.121

F.Giovannetti pentru STANTEC
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# Statut Sexul Vârsta
legal proprie- proprietarului tarului

Tipul de
activitate

Localizare

ANEXE

Ani de Cifră de afaceri
Cifră de
activita
2001 (lei)
afaceri 2001
te
(dolari SUA)

25PF

M

63

Pompe funebre

Roşia Montană

9

3.300.000

100

26PF

M

45

Muzicant

Roşia Montană

10

120.000.000

3.636

27PF

M

46

Ţiglă

Roşia Montană

9

13.596.000

412

28PF

F

53

Magazin de haine Roşia Montană
second-hand

11

24.486.000

742

Două băcănii

1

29SA

Roşia Montană

32.090
1.058.970.000

30SRL

M

37

Magazin mixt; Roşia Montană
Atelier de
confecţii (+
magazin în Abrud
şi în Baia Mare)

7

177.000.000

5.364

PF

F

47

Croitorie

Roşia Montană

11

3.500.000

120

32 SRL

M

20

Piscicultură şi
transport

Roşia Montană

1

0

0

33 PF

M

43

Cabinet medical Roşia Montană

3

152.671.553

5.254

34 SRL

F

33

Audit financiar

2

124.883.000

4.297

31
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ANEXA 5 – DATE PRIVIND SĂNĂTATEA
STAREA DE SĂNĂTATE A LOCUITORILOR ÎN ZONA PROIECTULUI
În conformitate cu datele anchetei socio-economice efectuate de RMGC în iulie 2002, pe un număr
de 247 de gospodării, 62% dintre acestea aveau unul sau mai mulţi membri care au necesitat în
ultimul an asistenţă medicală pentru boli grave. Afecţiunile pentru care aceştia au solicitat asistenţa
medicală au fost, în ordinea priorităţii: boli de plămâni, afecţiuni cardiace, artrită/reumatism,
hipertensiune, diabet, boli de rinichi, afecţiuni gastro-intestinale şi psihiatrice. Aspecte ale stilului
de viaţă care au fost identificate drept cauze ale unora din aceste afecţiuni, includ expuneri
profesionale (în special mineritul), dieta bogată în grăsimi, stresul şi alcoolismul.
Marea majoritate (89%) a persoanelor din comunităţile afectate nu posedă asigurări medicale, dar se
adresează spitalelor şi clinicilor obişnuite pentru tratament.
Principalele probleme de sănătate şi cauzele acestora, în modul în care au fost identificate de
persoane din sfera social-comunitară, sunt similare cu cele semnalate la nivelul gospodăriilor.
Principalele probleme legate de îngrijirea medicală, identificate de persoane din sfera socialcomunitară, au inclus lipsa echipamentului de protecţie, lipsa medicamentelor şi lipsa personalului
(insuficient ca număr şi pregătire).
Un raport al spitalului din Abrud indică de asemenea faptul că personalul medical din zonă observă
o deteriorare a stării de sănătate. Această observaţie este în consens cu tendinţele înregistrate la
nivel naţional şi ar putea fi legată de degradarea calităţii serviciilor medicale publice şi de creşterea
costurilor acestora.
Instalaţiile miniere şi de procesare a minereului se găsesc într-o stare avansată de degradare
prezentând un pericol pentru siguranţa muncitorilor. Cu toate acestea, în contextul datelor privind
sănătatea nu sunt separate ca atare bolile sau accidentele profesionale.
CAUZELE SOLICITĂRII DE CONSULTAŢII MEDICALE
Diagrama de mai jos a fost elaborată pe baza informaţiilor colectate de RMGC pe baza
chestionarelor completate de 247 de gospodării din zona afectată de Proiect:

Diabet
4%

Alte
boli
52%

Boli cardiace
11%

Hipertensiune
6%

Boli de rinichi
4%
Boli de plămâni
12%
Artrită sau
reumatism
11%

SCURT RAPORT AL SPITALULUI DIN ABRUD
Spitalul din Abrud a furnizat următorul sumar al situaţiei sănătăţii în zonă:
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Spitalul deserveşte aproximativ 20.363 de persoane. Aproximativ 43,3% din acestea sunt
angajaţii, iar restul de 56,7% îl reprezintă pensionarii, studenţii şi şomerii.
O analiză a incapacităţii temporare de muncă din ultimii cinci ani, arată o tendinţă de
creştere a numărului de persoane care se prezintă la medic pentru astfel de cauze, în
paralel cu scăderea numărului mediu de angajaţi. Principalele zece cauze ale incapacităţii
temporare de muncă în 2001, le-au constituit: traume, tuberculoza, boli obstructive
cronice de plămâni, boli cardiace cronice, boli ale sistemului circulator, boli ale
sistemului osteo-articular, boli ale sistemului genital şi urinar, boli ale sistemului
digestiv, insuficienţă renală, probleme mintale şi comportamentale, boli dermatologice.
În ultimii cinci ani, mortalitatea generală şi cea infantilă (copiii până la un an) au crescut
considerabil. După estimările spitalului, sporul demografic natural a scăzut. Cele mai
multe decese au fost cauzate de boli ale sistemului respirator şi ale sistemului circulator.
Cea mai ridicată rată a mortalităţii infantile a fost înregistrată în anul 2001 (9 cazuri),
principala cauză constituind-o malformaţiile congenitale.
În medie, în spital se nasc 170 de copii şi se înregistrează 30 de decese pe an.

În medie, spitalul acordă 16.000 de consultaţii la 6.100 – 7.000 de pacienţi pe an.
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ANEXA 6 – ORGANIZAŢII NON-GUVERNAMENTALE ŞI CU CARACTER
COMUNITAR
ORGANIZAŢII NON-GUVERNAMENTALE
Organizaţii internaţionale
În Abrud sunt active câteva organizaţii non-guvernamentale care furnizează ajutor financiar către
trei instituţii de asistenţă socială din oraş (o instituţie pentru copii handicapaţi, orfelinat, azil de
bătrâni).
Organizaţia ecologică internaţională Greenpeace este activă în zonă în cadrul campaniilor de
internaţionale de protecţie a mediului, cum ar fi cea aflată în desfăşurare în România şi care priveşte
crearea unor ape mai curate în Europa de Est. În 2002, Greenpeace a organizat mai multe
demonstraţii împotriva Proiectului Roşia Montană, şi are legături cu organizaţiile locale care se
opun Proiectului.
Organizaţii locale fără legătură cu Proiectul
Albamont este o organizaţie non-guvernamentală din Alba Iulia cu preocupări în domeniul
mediului. Albamont a organizat o acţiune de curăţire (colectarea gunoiului) în Roşia Montană, dar
nu a avut o prezenţă permanentă în zonă şi nu a avut cooperări cu vreo organizaţie locală.

Au mai fost identificate următoarele asociaţii locale:
• Eco Punct este o asociaţie cu preocupări în domeniul mediului înfiinţată de doi profesori
de la liceul din Abrud. Elevii acestei şcoli au participat la activităţi de curăţire a mediului
(în zona din vecinătatea Abrudului) şi la aranjarea unui parc în curtea liceului.
• Asociaţia sportivă Montana, înfiinţată de un profesor de şcoală, are drept scop sprijinirea
copiilor din Abrud în învăţarea schiului.
• Organizaţia non-profit de turism montan Abrom a fost înfiinţată în 1997 cu obiectivul de
a dezvolta turismul rural în zonă. Organizaţia are şi o componentă caritabilă, acţionând
periodic în sprijinul familiilor sărace sau oferind cadouri elevilor cu ocazia sărbătorilor
creştine importante (Paşti, Crăciun). Organizează de asemenea, o competiţie pentru copii
de 1 iunie, în fiecare an.
• Asociaţia Sportivă Fair Play este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată de un fost
pilot de curse automobilistice din Abrud, având obiectivul de a organiza curse de maşini
şi motociclete în zonă;
•

Asociaţia de Caritate Judica este înfiinţată de o familie din Abrud, cu scopul de a ajuta pe cele
mai sărace familii din oraş, dar după toate aparenţele, activitatea acestei organizaţii a scăzut
semnificativ.

Toate aceste organizaţii au activităţi de amploare redusă şi care nu se extind de zona imediat
învecinată; au un număr mic de membri şi sunt dependente de conducătorii şi fondatorii acestora.
Asociaţia Crescătorilor de Bovine a fost creată în 2002 în Abrud în vederea stimulării creşterii
bovinelor, pe fondul unei tendinţe de scădere a şeptelului.
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Organizaţii locale care au legătură cu Proiectul
Dezvoltarea unei mari investiţii străine în zonă a atras după sine creşterea activismului la nivelul
organizaţiilor locale. Au fost înfiinţate trei organizaţii non-guvernamentale, iar una este pe cale de a
fi autorizată:
• Asociaţia Alburnus Maior a fost înfiinţată în Roşia Montana în anul 2000 ca reacţie la
informaţiile furnizate de Proiect şi care au fost percepute ca injuste de către această
organizaţie. Organizaţia îşi propune să protejeze drepturile locuitorilor afectaţi (mai ales
cele legate de proprietăţile imobiliare). În prezent, Alburnus Maior se opune clar şi
consecvent Proiectului.
• Asociaţia Pro Roşia Montană a apărut mai târziu ca reacţie la Alburnus Maior, şi
reprezintă, după cum o sugerează chiar numele, o poziţie în sprijinul Proiectului.
Membrii organizaţiei sunt în general tineri, unii din ei angajaţi ai RMGC.
• Nici una din aceste două organizaţii nu pare să aibă o audienţă largă în rândul populaţiei
din Roşia Montană.
•

Asociaţia Patronatului din Abrud şi Roşia Montană este o organizaţie a oamenilor de afaceri în
curs de a fi autorizată (cererea de autorizare a fost deja înaintată). Scopul acestei asociaţii este
acela de a proteja şi de a susţine comunitatea de întreprinzători din Abrud şi Roşia Montană, în
perspectiva viitoarelor oportunităţi de afaceri din zonă.

ORGANIZAŢII CU CARACTER COMUNITAR ÎN ABRUD ŞI ROŞIA MONTANĂ
În conformitate cu rezultatele unor cercetări efectuate în România în 2000 (5), organizaţiile cu
caracter comunitar din zonele rurale pot fi clasificate în trei categorii principale:
• organizaţii asociate unor instituţii de stat, incluzând mai ales comitetele de părinţi din
cadrul şcolilor,
• organizaţii asociate unor proiecte specifice susţinute de diverse instituţii cum ar fi Fondul
Român de Dezvoltare Socială, programele PHARE, organizaţii non-guvernamentale
internaţionale sau naţionale,
•

asociaţii mai mult sau mai puţin tradiţionale, fără legătură cu instituţii sau cu proiecte specifice,
cum ar fi corurile bisericeşti, consiliile parohiale, comunităţile de stradă etc.

În Abrud şi Roşia Montană activează numai organizaţii din prima şi a treia categorie: comitete de
părinţi şi consilii parohiale.
Comitetele de părinţi sunt organizate câte unul pentru fiecare clasă în parte, şi unul pentru întreaga
şcoală. Aceste comitete se aleg anual. Activităţile lor sunt legate de întreţinerea şcolii (cum ar fi
schimbarea băncilor, organizarea de reparaţii ale clădirii şcolii etc.) şi se efectuează mai ales la
iniţiativa directorilor de şcoală, a profesorilor, răspunzând nevoilor şcolii.
Organizaţiile care funcţionează în jurul bisericilor sunt în general implicate în activităţi privind
viaţa religioasă, de proiecte specifice legate de biserică (cum ar fi reparaţia clădirii etc.), uneori
acţiuni în scop caritabil, toate sub directa coordonare a preoţilor.

5

D. Sandu, M. Stănculescu, M. Şerban (2000), “Social Assessment for Rural Development Project”, World Bank:
31
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ANEXA 7 – REZULTATELE DISCUŢIILOR CU GRUPURILE DE INTERESE
EVALUAREA INFORMAŢIILOR PUBLICATE DE RMGC
Ca o tendinţă generală, persoanele intervievate percep în majoritatea lor că informaţiile privind Proiectul
RMGC şi compania în sine, sunt insuficiente, neclare şi uneori contradictorii. Între diversele categorii
de subiecţi, cei mai bine informaţi au fost oamenii de afaceri, mai ales cei din Alba Iulia. Pentru cei mai
mulţi subiecţi, sursele de informare sunt reprezentate, în ordinea importanţei, de următoarele:
• informaţii transmise verbal (vecini, cunoştinţe, prieteni, etc.);
• mijloace de informare în masă (televiziune, radio şi ziare, în special presa locală);
• întâlnirile publice organizate de RMGC sau întâlniri cu personalităţi publice (primari,
conducători ai companiei).

Cei mai mulţi subiecţi investigaţi fie nu au auzit de, fie nu consideră Centrul de informare din Roşia
Montană ca o sursă reală de informaţie privind Proiectul Roşia Montană. Câteva persoane care au
relaţii personale sau de prietenie cu reprezentanţii autorităţii locale (primari) sau ai companiei, ştiau
mai multe despre acest centru decât restul. Persoanele intervievate nu au menţionat în mod spontan
Centrul de informare din Roşia Montană ca sursă de informare. Unele persoane consideră că acest
centru are prin poziţia sa, o audienţă limitată, adresându-se numai locuitorilor din Roşia Montană.
Câteva persoane, mai ales din Câmpeni, consideră acest centru ca fiind o sursă puţin credibilă,
deoarece susţine "interesele Eurogold" 6.
Cele mai multe persoane intervievate consideră că cea mai bună cale de a obţine informaţii credibile
despre Proiectul RMGC este cel reprezentat de întâlnirile publice organizate cu compania şi cu
reprezentanţii autorităţilor locale. Mai mult decât atât, câţiva subiecţi cred că unele persoane publice
(cum ar fi ministrul mediului, sau cercetători şi specialişti români în domeniul protecţiei mediului)
pot disemina informaţii credibile despre Proiect.
Încrederea majorităţii subiecţilor faţă de mijloacele de informare în masă, este scăzută. O rată mai
mare de încredere este acordată informatiilor obtinute verbal. . În percepţia subiecţilor, ziarele
naţionale sunt mai de încredere decât cele locale.
Nevoia de informaţie se resimte mai ales în două direcţii: impactul potenţial al Proiectului RMGC
asupra mediului şi modul în care această investiţie va implica forţa de muncă locală. Alte teme
specifice de interes pentru persoanele care au participat la aceste discuţii, pot fi redate în sumar
după cum urmează:
• tehnologia care va fi utilizată;
• metodele de extracţie a minereului;
• riscuri potenţiale privind protecţia mediului: efecte ale poluării (rata şi formele de poluare)
şi zonele afectate de această poluare;
• viitorul Minvest şi al angajaţilor săi.

MODUL ÎN CARE SUNT PERCEPUTE RMGC ŞI PROIECTUL SĂU
Imaginea companiei RMGC se reflectă în mod diferit în percepţia participanţilor la discuţii.

6

Cei mai mulţi participanţi la discuţiile cu grupuri de interese, se referă la RMGC sub fostul nume de "Eurogold".
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• Tinerii percep în general, o imagine pozitivă a companiei, bazată pe urătoarele: este o
companie mare şi puternică, oferind salarii bune, posedă un capital financiar
considerabil7 şi personal calificat. Cu toate acestea, tinerii percep puternic negativ
procedurile de angajare, pe care le consideră nedrepte.
• Adulţii, bărbaţi şi femei, au o impresie negativă despre companie. La baza acestei impresii
stă modul în care au fost percepută politica de angajări (angajări pe termen scurt,
sentimentul că promisiunile făcute în legătură cu angajările nu vor fi ţinute, etc.). O
excepţie notabilă o constituie rromii care au o impresie pozitivă despre companie pe care
o percep ca pe un angajator potenţial. Rromi îşi pun mari speranţe în ceea ce priveşte
oportunităţile de angajare.
• Pensionarii au o imagine ambivalentă despre companie: pe de-o parte apreciază implicarea
companiei în viaţa socială (refacerea drumurilor, autobuzul pentru copii, ajutorul dat
consiliului local), dar pe de altă parte, originea străină a investitorului îi face să aibă unele
rezerve.
• În general, oamenii de afaceri8 au o imagine favorabilă despre companie, în strânsă corelaţie
cu aşteptările privind nivelul de investiţii care se vor face în zonă.

Ca un argument împotriva RMGC, mai multe persoane au invocat faptul că această companie a
cauzat o intensă poluare în ţări ca Turcia, Etiopia şi Africa de Sud.
CE SE AŞTEAPTĂ DE LA PROIECTUL RMGC?
Proiectul RMGC este apreciat de către subiecţi, prin prisma a două criterii:
• percepţia echilibrului dintre beneficii şi riscuri, şi
• perspectivele pe termen lung în raport cu cele pe termen scurt.

Ca tendinţă generală, tinerii, rromii şi oamenii de afaceri sunt favorabili Proiectului.
Rromii sunt favorabili Proiectului dacă compania va face angajări din rândul lor (în acest caz,
problemele de mediu devin de importanţă secundară pentru ei).
Tinerii – mai ales bărbaţii – sunt favorabili Proiectului dacă acesta va realiza o "exploatare
raţională" a minerului, într-o perspectivă pe termen lung. Aceşti şi pun mari speranţe în Proiectul
RMGC. Speră să obţină locuri de muncă bine plătite, şi sunt de părere că zona nu are alte
perspective de dezvoltare. Cu toate acestea, femeile consideră că Proiectul implică pe termen lung,
riscuri sociale şi de mediu (mai puţini locuitori în zonă, stratificare socială). Tinerii rromi aduc în
discuţie unele riscuri de mediu, dar preferă să rămână în zonă şi să primească locuri de muncă. Cu
toate acestea, se tem că vor fi dezavantajaţi şi discriminaţi din punct de vedere al angajărilor.
Oamenii de afaceri văd în Proiectul RMGC o şansă a zonei care altfel, s-ar bucura de puţine
perspective de dezvoltare şi de un mediu precar pentru afaceri. Micii investitori consideră că
investiţiile făcute în această zonă pot influenţa pozitiv activităţile comerciale mai ales prin creşterea
veniturilor locale şi a puterii de cumpărare. Noile locuri de muncă create şi creşterea nivelului de
trai care decurge din aceasta, reprezintă pentru ei, principalele beneficii. Cu toate acestea, oamenii

7

De exemplu, evenimentele sponsorizate de companie sunt menţionate ca reprezentând aspecte pozitive, alături
de alte beneficii publice oferite de companie: balul liceenilor, ajutoare alimentare pentru sărbători, etc.

8

Excepţiile sunt constituite de micii omeni de afaceri.
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de afaceri (atât cei mari cât şi cei mici) au rezerve în ceea ce priveşte destinul pe termen lung al
acestei zone.
Majoritatea subiecţilor cu vârste cuprinse între 30 şi 50 de ani consideră că pe termen scurt,
Proiectul va aduce beneficii zonei (oamenii vor avea locuri de muncă, zone se va dezvolta), dar că
la încheierea Proiectului, întreaga zonă ar putea fi "moartă" din punct de vedere al mediului şi
social. Femeile din ambele categorii de vârstă percep negativ Proiectul RMGC, mai ales datorită
pierderii patrimoniului istoric roman şi a distrugerii peisajului natural. Pentru pensionari, problema
poluării ocupă un loc esenţial în acceptarea oricărei dezvoltări a unui proiect minier la Roşia
Montană. Riscurile pe termen lung, par să plaseze pensionarii într-o poziţie nefavorabilă privind
Proiectul. Unii pensionari sunt de părere că statul are trebui să păstreze monopolul asupra resurselor
de la Roşia Montană.
Cei mai mulţi subiecţi intervievaţi sunt pregătiţi să accepte impactului asupra mediului pe care îl va
genera Proiectul RMGC, atât timp cât acesta va fi tratat în conformitate cu standardele române şi
internaţionale (europene).
În ceea ce priveşte impactul social, mai ales cel referitor la strămutare, persoanele participante la
discuţii sunt pregătite să îl accepte atât timp cât RMGC le va aduce beneficii lor şi familiilor lor.
Cei mai mulţi ar prefera ca Proiectul RMGC să fie pus în aplicare în aşa fel încât să dureze mai
mult (20-30 de ani).
SUGESTIILE PARTICIPANŢILOR
• Participanţii la discuţiile cu grupuri de interese au formulat următoarele sugestii la adresa
RMGC:
• informarea continuă şi corectă de către companie în legătură cu dezvoltarea Proiectului
RMGC;
• angajarea forţei de muncă din localităţile învecinate, în condiţiile unei politici transparente
privind resursele umane, pe baza echităţii şi a priceperii profesionale;
• implicarea în Proiectul RMGC, prin intermediul beneficiilor publice sau personale
(sponsorizări, locuri de muncă) a persoanelor din localităţile învecinate (inclusiv Abrud şi
Câmpeni) şi nu numai a celor din Roşia Montană;
• conformarea la standardele de mediu internaţionale;
• RMGC ar trebui să sprijine dezvoltarea unor alternative la exploatarea minieră (de exemplu,
dezvoltarea agroturismului), astfel încât să pregătească zona pentru închiderea RMGC
care se va produce peste aproximativ 20 de ani.

În mod specific, comunitatea de rromi din Dăroaia face următoarele propuneri:
• încheierea şi semnarea unui "protocol" între companie şi liderii comunităţii rrome, care să
includă prevederi privind angajarea a cel puţin unui anumit număr de rromi;
• din punct de vedere al rromilor, politicile de angajare trebuie să se bazeze pe capacităţi şi
calificări, dar ar putea de asemenea să acorde prioritate celor mai săraci, cu implicarea
liderilor comunitari locali;
• cei mai săraci rromi din Dăroaia ar putea fi angajaţi la recuperarea materialelor de
construcţie, mai ales cherestea, disponibile dup demolări sau în urma procesului de
relocare/strămutare.
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ANEXA 8 – METODOLOGIA DISCUŢIILOR CU GRUPURILE DE INTERESE
Introducere
• Mulţumiri pentru participare
• Prezentarea moderatorului şi a asistentului acestuia
• Reguli şi timpul alocat pentru discuţie
• Înregistrarea discuţiilor, confidenţialitatea
• Prezentarea participanţilor

Cadrul discuţiilor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

Cum este viaţa oamenilor în zona dumneavoastră? Daţi-mi exemple. (Oamenii au de
lucru? Din ce trăiesc? Cum se înţeleg unii cu alţii? etc.)
Care este părerea dvs. despre Proiectul Roşia Montană? (Ce ştiţi despre el …? Ce aţi
auzit despre el…?)
De unde aţi auzit pentru prima dată despre Proiect? Din altă parte?
Dintre sursele de informare pe care le-aţi menţionat, în care aveţi cea mai mare
încredere? De ce? Ce centre de informare frecventaţi /aţi frecventat? De ce da /de ce nu?
Este informaţia pe care o aveţi despre Proiect suficientă/clară pentru dumneavoastră?
De ce da /de ce nu?
Ce v-ar fi util să cunoaşteţi despre Proiect? (Ce ar fi cel mai interesant să aflaţi?)
Ce credeţi/ce simţăminte aveţi în legătură cu Proiectul? Va fi bun/rău? De ce credeţi
astfel/de ce aveţi aceste simţăminte?
Ce credeţi despre compania care va investi aici, în zona dvs.? De unde provine această
companie? Din ce ţară?
•
Cum sunt oamenii/angajaţii companiei?
•
Credeţi că este o companie care se bucură de încredere? De ce da /de ce nu?
Ce credeţi că se va întâmpla în zonă, pe măsură ce Proiectul se va dezvolta? Daţi-mi
exemple (de schimbări). Ce altceva s-ar putea întâmpla (schimba)?
•

Standardul de viaţă

•
•

Locuri de muncă
Relaţii sociale

•

Climatul de afaceri

•
Dezvoltarea comunităţii. Concret, în ce direcţie?
Se va schimba ceva în mediul înconjurător după începerea Proiectului? (Dacă da) ce
anume? Care vor fi schimbările importante? Exemple. Se va schimba altceva? Care sunt
condiţiile actuale ale mediului înconjurător?
Ce proiecte/planuri de viitor au oamenii din zona dvs.? De ce? Ce aţi face (pentru zonă)
dacă aţi avea o funcţie de conducere în cadrul companiei?
Cum/prin ce mijloace ar putea ajunge sugestiile dvs. la conducerea companiei? Ce aţi
vrea să le spuneţi?

F.Giovannetti pentru STANTEC

48

RMGC – Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare

ANEXE

GHID DE INTERVIU PENTRU OAMENI DE AFACERI – INTERVIU PERSONAL
1.

2.

Prezentare/Introducere
•
Domeniul de activitate
•

Sediul activităţii comerciale

•

Amploarea activităţii (cifra de afaceri, număr de angajaţi)

•

Dinamica activităţii comerciale

•
Planuri de viitor privind dezvoltarea afacerii
Proiectul Roşia Montană
•
Informaţii despre Proiect:

•

•

Sursa

•

Încrederea acordată sursei/informaţiei

•

Nevoia de informaţii suplimentare

Modul în care este perceput Proiectul:
•
Percepţia generală
•

3.

Modul în care sunt percepute:
•
•

Compania
Posibilele efecte asupra mediului

•

Posibilele efecte sociale

•
Efectele asupra activităţii comerciale proprii
Efectele asupra climatului de afaceri
•

Acţiuni legate de Proiect:

•

Acţiuni legate de activitatea comercială proprie, în vederea valorificării
schimbărilor/oportunităţilor oferite de Proiect în zonă (descrierea acestor acţiuni, în
cazul în care există)

•

Acţiuni ale altor oameni de afaceri locali, în vederea valorificării
schimbărilor/oportunităţilor oferite de Proiect în zonă (descrierea acestor acţiuni, în
cazul în care există)

•

Planuri de acţiune pentru viitorul apropiat, legate de propria activitate comercială,
în vederea valorificării schimbărilor/oportunităţilor oferite de Proiect în zonă
(justificarea unui eventual răspuns negativ – justificarea unui eventual răspuns
pozitiv, descrierea planurilor)

•

4.

Planuri de acţiune pentru viitorul apropiat, ale altor oameni de afaceri locali, în
vederea valorificării schimbărilor/oportunităţilor oferite de Proiect în zonă.
Ce alte informaţii privitoare la Proiect ar fi necesare/utile pentru oamenii de afaceri
locali (orice sugestii privind posibile acţiuni ale companiei în acest sens).
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ANEXA 9 – EXEMPLE DE PROCESE VERBALE ALE DISCUŢIILOR CU GRUPURI DE
INTERESE
MUNCITORI MINVEST
Moderator:
Mihnea Protesi (ICCV)
Asistenţi:
Mihai Surdu, Monica Şerban (ICCV)
Locaţia:
Întreprinderea Minvest
Data:
22 noiembrie 2002
Participanţi:
UG, căsătorit, 2 copii, lucrează la Minvest de 11 ani;
NM, căsătorit, un copil, lucrează la Minvest de 23 ani;
MC, 30 ani;
RM, 39 ani, căsătorit, un copil;
ML, căsătorit, lucrează de 12 ani în această companie;
BD, căsătorit, 3 copii, 56 ani;
ZV, căsătorit, 2 copii.
Sumarul discuţiilor
Informaţiile pe care le deţin cei intervievaţi sunt nesigure şi insuficiente, deoarece principala
lor sursă o constituie colegii de serviciu, sătenii şi nu oficialităţile. Pe de altă parte, subiecţii
declară că nu au încredere în nici un centru de informare. Ei cred că Centrul de informare a
publicului din Roşia Montană li se adresează. Participanţii la discuţie ar dori să fie mai bine
informaţi decât sunt în prezent.
Cei mai mulţi participanţi la discuţie se tem în primul rând de poluarea care se va produce ca
urmare a demarării Proiectului. Ei consideră că nivelul de poluare va fi mai mare deoarece
domeniul de acţiune al activităţilor (îndepărtarea solului vegetal, etc.) este văzut ca fiind mult
mai mare decât cel actual. Câţiva participanţi sunt de părere că poluarea nu va fi atât de mare,
deoarece vor fi folosite utilaje şi tehnologii moderne. Poluarea va fi o problemă mai ales
pentru acele persoane care nu vor fi relocate (cei intervievaţi se numără în această categorie).
Principala îngrijorare a angajaţilor Minvest este legată de locul de muncă. Dat fiind nivelul
tehnologic înalt la care se va lucra în noua exploatare, cei intervievaţi apreciază că RMGC va
angaja mai puţini lucrători, iar aceştia vor avea nevoie de un nivel mai ridicat de calificare
pentru a-şi putea îndeplini sarcinile. Subiecţii ridică problema disponibilizării prin prisma
unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului, dar aceasta nici nu constituie o eventualitate
convenabilă şi nici nu le este foarte clară. Mai mulţi participanţi consideră că ponderea
principală a forţei de muncă angajate nu va proveni din Roşia Montană sau din satele
învecinate. Aceştia consideră că RMGC va încheia contracte cu companii mari (de construcţii,
instalaţii, etc.) din oraşe/din capitala judeţului sau din alte regiuni ale ţării. Doar puţini cred că
numărul de locuri de muncă pentru populaţia locală va creşte, iar aceasta, numai pentru un
interval scurt de timp.
Cei intervievaţi cred că după începerea Proiectului, angajaţii “Eurogold” (denumirea iniţială a
companiei) vor avea un standard mai ridicat de viaţă decât cel al persoanelor care nu vor fi
angajate de companie.
Participanţii consideră că RMGC este o companie de încredere. Resursele companiei
(tehnologie avansată, standarde europene, etc.) constituie o bază pentru această încredere.
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Anumiţi subiecţi consideră că statul român ar trebui să se implice mai mult în gestionarea
resurselor regionale şi locale.
În general, oamenii aşteaptă să vadă ce se va întâmpla în regiune. Planurile lor de viitor nu
sunt bine conturate.
Concluzii
În general, lucrătorii Minvest se tem că îşi vor pierde locurile de muncă. După părerea lor, cei
care vor lucra în RMGC vor avea un standard de viaţă relativ mai ridicat, cel puţin pentru o
anumită perioadă de timp (pe durata Proiectului).
Grupul a criticat lipsa de implicare a Guvernului României în preluarea şi administrarea minei
de la Roşia Montană.
Poluarea este considerată o problemă, mai ales pentru persoanele din Roşia Montană şi din
satele învecinate. Câţiva dintre cei intervievaţi consideră că nivelul de plouare nu va depăşi
limitele permise, datorită utilizării unor echipamente moderne.
PENSIONARI DIN GURA ROŞIEI
Moderator:

Laura Surdu

Asistent:

Monica Şerban

Locul:

Şcoala din Gura Roşiei

Data:

12.11.2002

Participanţi:
7 participanţi: 5 bărbaţi, 2 femei
D: bărbat, 49 de ani, căsătorit, 3 copii, lucrează de 30 de ani la uzina de procesare Roşia
Montană, se va pensiona în ianuarie 2003
I1: bărbat, 76 ani, căsătorit, 2 copii, pensionar, fost maistru minier
N: bărbat, 65 ani, căsătorit, 1 copil, pensionar, fost maistru minier
A: bărbat, 71 ani, căsătorit, 2 copii, pensionar, fost şofer
I2: bărbat, 55 ani, căsătorit, 2 copii, pensionar, fost şofer
F: femeie, 61 ani, căsătorită, 3 copii, pensionară
I3: femeie, 64 ani, pensionară, fostă soră medicală
Observaţii
Discuţia a avut loc într-una dintre sălile de clasă ale şcolii din Gura Roşiei. Membrii echipei
de cercetare au invitat participanţii. Unul dintre aceştia nu este pensionar (deşi iniţial a
declarat contrariul), dar se va pensiona în scurtă vreme (ianuarie 2003). Participanţii şi-au
manifestat interesul pentru discuţii, iar o parte dintre întrebări (aspecte privind poluarea,
efectele economice ale Proiectului Roşia Montană) au stârnit dispute.
Sumarul discuţiilor
Discuţia despre Proiectul Roşia Montană pare să fie marcată de lipsa unor informaţii clare
despre această investiţie şi de neîncrederea pensionarilor în sursele de informaţie. Deşi aceştia
menţionează o multitudine de surse de informare: ziare (inclusiv cel local), televiziune,
adunări publice organizate de RMGC, ei nu au încredere în nici una din ele. S-a sugerat
soluţia selectării unui reprezentant al locuitorilor comunei, în care aceştia ar putea avea
încredere deoarece le-ar reprezenta interesele. A fost menţionat iniţial un reprezentant al

F.Giovannetti pentru STANTEC

51

RMGC – Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare

ANEXE

primăriei, dar toţi participanţii la discuţie au fost de acord că cea mai bună soluţie ar
reprezenta-o un specialist sau un comitet de specialişti supervizat direct de Guvern sau de un
minister. Soluţia "specialistului/comitetului de specialişti" ar asigura nu numai accesul la o
informaţie credibilă, dar şi protejarea intereselor acelor locuitori care trăiesc în afara zonei
direct afectate, controlul îndeplinirii angajamentelor asumate de companie (de exemplu, a
celor legate de protecţia mediului). Sprijinul declarat faţă de Guvern pare să fie un element
esenţial în atitudinea participanţilor la discuţii, faţă de Proiect.
Posibilele efecte ale investiţiei constituie un subiect de controversă în cadrul grupului. Deşi
există o concordanţă de păreri privind rolul pozitiv pe care crearea de locuri de muncă l-ar
putea avea în regiune, s-au exprimat opinii divergente în ceea ce priveşte durata Proiectului,
poluarea şi efectele indirecte asupra anumitor categorii sociale (pensionari) şi a structurii
sociale în general. O parte dintre participanţi apreciază că o exploatare "moderată" a
zăcământului (întinsă pe durata a 40-50 de ani) ar reduce riscurile de poluare şi ar asigura
viitorul tinerei generaţii. Îngrijorarea că totul se va sfârşi în câţiva ani şi că după aceea zona
va fi una "moartă", este contracarată de optimismul cu care se întrevede faptul că în abilitatea
or de a găsi mereu soluţii, oamenii vor găsi şi alte surse de trai la încheierea exploatării.
Perspectiva ca o anumită categorie de populaţie angajată să beneficieze de salarii mari are
dezavantajul unei creşteri previzibile a preţurilor în zonă, în condiţiile în care, cel puţin pentru
pensionari, veniturile vor rămâne la acelaşi nivel. Salariile mari oferite celor care au participat
la săpăturile arheologice (la rândul lor, un motiv de neîncredere) sunt văzute ca o anticipare a
salariilor mari pe care le va oferi compania. În opina participanţilor la discuţii, aceasta va
duce la accentuarea unor inegalităţi pe plan local: în zonă vor apărea oameni foarte bogaţi şi
oameni foarte săraci.
Incertitudinea legată de evoluţiile viitoare ale Proiectului este accentuată de imaginea
controversată a companiei. Deşi participanţii apreciază asistenţa acordată comunităţii (şcolii,
primăriei, repararea drumurilor), asocierea companiei cu accidentul de la Baia Mare, zvonul
că un proiect similar (al aceleiaşi corporaţii) a fost oprit în Turcia din cauza efectelor
distrugătoare asupra mediului, imaginea lui Frank Timiş (care din 2003, nu mai face parte din
Companie), prezentat într-o emisiune televizată ca fost traficant de droguri, sunt elemente
care susţin neîncrederea faţă de Proiect.
COMUNITATEA DE RROMI DIN DĂROAIA
Locul: Magazinul general /barul “Dăroaia” din Gura Roşiei
Data:

11noiembrie 2002

Durata:

aproximativ o oră

Participanţi:
6 persoane – 5 bărbaţi şi o femeie:
D, 40 ani, vicepreşedinte al Asociaţiei Rromilor Creştini
V, 47 ani, preşedinte al Asociaţiei Rromilor Creştini
D, 48 ani, şomer (pensionat pe caz de boală)
C, 40 ani, angajat temporar
F, 35 ani, casnică (beneficiară de asistenţă socială)
C, 25 ani, şomer
Observaţii
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Discuţia a fost organizată în barul comunităţii. Proprietarul barului, el însuşi un lider al
comunităţii de rromi, a oferit spaţiul în acest scop.
Vicepreşedintele Asociaţiei Rromilor a facilitat prezentarea noastră în faţa comunităţii
rromilor, a organizat recrutarea participanţilor la discuţie şi a asigurat desfăşurarea în bune
condiţii a întâlnirii.
La discuţie au participat şase persoane (cinci bărbaţi şi o femeie).
La discuţie au asistat şi alte persoane, dar acestea nu au intervenit şi nu au deranjat în nici un
fel dezbaterile.
Rromii au insistat ca echipa să facă fotografii ale comunităţii şi ale caselor în care trăiesc, mai
ales ale celor mai sărace. Au fost făcute aproximativ 30 de fotografii ale comunităţii din
Dăroaia.
Informaţia

Au fost menţionate trei surse de informaţie: întâlnirile publice organizate de companie,
discuţiile dintre oameni şi presa:
• întâlnirile publice: participanţii îl menţionează pe "directorul Timiş" ca fiind principalul
furnizor de informaţii;
• discuţiile dintre oameni, informaţiile “din auzite”, reprezintă o altă sursă menţionată în
discuţii.
• mass media: presa scrisă, televiziunea şi radioul.

Nivelul de informare este considerat de către rromi ca fiind în general, nesatisfăcător. Numai
câţiva dintre ei au participat la discuţiile publice privind Proiectul, Una dintre căile de
comunicare cu compania se realizează prin intermediul primăriei. EI consideră că acest tip de
comunicare este dificil, şi că primarul s-ar putea să nu fi redat informaţii adevărate şi
relevante privind amploarea reală a problemelor cu care se confruntă comunitatea de rromi.
Unii dintre participanţi consideră credibilitatea companiei ca fiind îndoielnică datorită unor
promisiuni nerespectate. Pe de altă parte, comunitatea de rromi din Dăroaia consideră că
există două căi practice de a schimba informaţii mai bune şi reale cu comunitatea:
• prin consilierul rom din cadrul consiliului local;
• prin întâlniri directe dintre conducerea companiei şi reprezentanţi ai comunităţii rromilor.

Au solicitat de asemenea, să fie informaţi de către conducerea companiei când urmează să se
facă angajări.
Modul în care este perceput Proiectul

Proiectul Roşia Montană a fost văzut ca o oportunitate de a crea noi locuri de muncă. Între
participanţi a apărut un dezacord în momentul în care s-a vorbit despre efectele Proiectului
asupra mediului.
În general, cei prezenţi la discuţie consideră că există deja multiple probleme ecologice, încă
înainte ca Proiectul să fi început. Câteva dintre problemele menţionate în timpul discuţiilor şi
repetate după întâlnire, în timpul vizitei în sat, au fost următoarele: sursele de apă potabilă,
probleme medicale cum ar fi pierderea părului şi a dinţilor ca urmare a poluării; efectele
negative ale poluării asupra vegetaţiei din zonă.
În ceea ce priveşte modul în care este percepută poluarea în viitor, opiniile sunt împărţite.
Unii cred că dezvoltarea noii exploatări va accentua poluarea; alţii, dimpotrivă, consideră că
tehnologiile moderne şi mai eficiente care vor fi utilizate în noua exploatare vor reduce
probabil poluarea sub nivelul existent la ora actuală.

F.Giovannetti pentru STANTEC

53

RMGC – Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare

ANEXE

Ca o tendinţă generală, atitudinea faţă de Proiect se leagă de anticiparea unor beneficii de pe
urma acestuia. În termeni concreţi, rromii sunt de acord cu Proiectul dacă un număr suficient
dintre ei vor fi angajaţi de către companie (în acest caz problema poluării capătă o importanţă
secundară). În acelaşi timp există temerea că locurile de muncă oferite rromilor vor fi numai
pentru perioade scurte de timp (1-3 luni). Rromii consideră că începând din 1989 şi până în
prezent, au fost discriminaţi din punct de vedere al locurilor de muncă oferite de compania
minieră de stat (problema discriminării mai apare şi când se discută despre relaţiile dintre
comunitatea rromă şi autorităţile locale sau şcoală). Ei au tendinţa de a privi mai pozitiv la ora
actuală politica de angajări a RMGC, mai ales în ceea ce priveşte investigaţiile arheologice,
pentru care mai mulţi membri ai comunităţii au fost angajaţi. În cazul în care Proiectul nu va
rezolva discriminarea şi nu va îmbunătăţi angajarea rromilor în comparaţie cu Roşiamin,
atitudinea celor intervievaţi va fi mult mai rezervată.
Sugestii
În afara unor sugestii cu caracter general, cum ar fi "dezvoltarea exploatării miniere în aşa fel
încât să se crească la maximum oportunităţile pentru locuri de muncă", participanţii la discuţii
au avut şi câteva sugestii concrete:
• Se propune un protocol (“portocol”) scris şi semnat de conducerea companiei şi de
reprezentanţii comunităţii rromilor, care să stipuleze angajamente clare privind numărul
minim acceptabil de rromi care vor fi angajaţi de către companie. Procesul de angajări va
fi supervizat de liderii comunităţii care vor stabili nivelul de venituri al fiecărei
gospodării şi vor acţiona în vederea angajării preferenţiale a acelora care au cea mai mare
nevoie de venit şi a celor care au calificarea necesară pentru un anumit post.
• Să se pună la dispoziţia părţii celei mai sărace a comunităţii rrome (partea numită "colonia")
materialele care vor rezulta de la demolări. Rromii sunt mai ales interesaţi de cherestea, şi
mai puţin de alte materiale rezultate din demolări.

Concluzii
• Principala problemă percepută de comunitatea rromilor este cea a lipsei locurilor de muncă.
Soluţia acestei probleme este legată exclusiv de Proiectul Eurogold Roşia Montană
(numele folosit de rromi pentru Proiect).
• Una din problemele ridicate de participanţi este ceea ce ei denumesc "discriminare etnică" în
domeniul angajărilor. Există opinii diferite privind amploarea şi gravitatea acestei
probleme, dar există unanimitate în privinţa existenţei acestei discriminări.
• Atitudinea generală a rromilor faţă de Proiect este una mai degrabă favorabilă.
• Problema poluării, atunci când a apărut în discuţie, a părut a fi de ordin secundar în raport
cu problemele grave de natură economică şi socială cu care se confruntă comunitatea.
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ANEXA 10 – UTILIZAREA TERENURILOR ÎN ZONA AFECTATĂ DE PROIECT
UTILIZAREA TERENULUI ŞI DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA
TERENULUI
Utilizarea terenurilor în comuna Roşia Montană

Utilizarea terenurilor în comuna Roşia
Montană este redată în graficul
alăturat (după Planul de urbanism
general, 2001).

Teren ocupat de
construcţii

Alte utilizări
4%

4%

Teren arabil
7%
Fâneţe
26%

Păduri
36%
Păşuni
23%

Distribuţia diverselor categorii de
terenuri la nivelul mai multor tipuri de
proprietari este redată în graficul
alăturat. Minvest (inclus în categoria
“Alţi deţinători publici”) este un
deţinător important de teren ocupat de
construcţii.
Consiliile
locale
(primăriile) deţin importante suprafeţe
de păşune, iar RomSilva – compania
forestieră de stat – deţine cele mai
mari suprafeţe de pădure.

Principalii utilizatori de teren şi categoriile de teren
pe care le deţin
100%
80%
Alţi utilizatori publici

60%

Proprietari

40%

RomSilva

20%

Primărie

0%
Total
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SUPRAFAŢA PROPRIETĂŢILOR DE TEREN
Suprafaţa medie a unui lot agricol este de ordinul a 4.800 m2. O gospodărie poate deţine mai multe
loturi agricole.
Numeroase gospodării deţin proprietăţi pentru producerea nutreţului sau pentru alte producţii
agricole, situate în diverse părţi ale comunei. Suprafaţa acestor terenuri poate fi estimată după
datele globale din Planul de urbanism general 2001. Cele 2.222 de hectare deţinute de aproximativ
1.523 de gospodării din comună, reprezintă o medie de 14.590 m2 de teren pe gospodărie (incluzând
atât terenul ocupat de locuinţă şi dependinţe cât şi terenul agricol). La o medie a terenului ocupat de
locuinţă şi dependinţe de 1.314 m2, suprafaţa medie a terenului agricol sau de altă utilizare este de
13.276 m2 pe gospodărie (1,3 hectare).
REGIMUL FUNCIAR
Titlurile de proprietate
În cazul tranzacţiilor de proprietate legalizate prin notariat, se utilizează registrul funciar. Cu toate
acestea, un sistem mult mai des întâlnit de transfer al proprietăţii este cel al unui acord întocmit de
cele două părţi, şi care nu este legalizat prin notariat. În multe cazuri, titlul de proprietate pentru un
teren datează de pe vremea Imperiului Austro-Ungar, şi cu toate că terenul respectiv şi-a schimbat
proprietarul de mai multe ori, nu mai există şi alte titluri de proprietate.
Cele mai multe dintre proprietăţi nu au cărţi funciare actualizate. Eliberarea acestui act presupune
stabilirea şi legalizarea dreptului de proprietate fie printr-un ordin al Prefectului, fie prin hotărâre
judecătorească. Aceasta reprezintă un obstacol serios în calea realizării procesului de strămutare şi
compensare, în cadrul Proiectului.
Posesiunea temporară cu chirie sau arendă
Posesiunea temporară cu chirie sau arendă a terenurilor agricole nu este semnificativă în zona Roşia
Montană. Diverse anchete socio-economice efectuate în cadrul comunităţilor locale au evidenţiat
unele cazuri neoficiale de dare în arendă a unor terenuri, acestea având însă mai mult caracterul
unor practici comerciale în compensaţie (trocuri), şi mai puţin pe acela al unor metode
împământenite de folosire a terenului agricol. Forme oarecum oficiale de arendare se întâlnesc mai
ales pentru fân, acesta fiind cosit sau cumpărat de persoane din Abrud sau din alte părţi.
După datele disponibile la primăria din Roşia Montană, există numai puţini chiriaşi în casele din
comună. Pentru apartamentele de bloc, majoritatea foştilor chiriaşi au obţinut titlurile de
proprietate.
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ANEXA 11 – SITUAŢIA ACTUALĂ A LOCUINŢELOR ÎN ZONA AFECTATĂ DE
PROIECT
ORGANIZAREA ŞI MĂRIMEA LOCUINŢELOR ŞI A DEPENDINŢELOR
Majoritatea gospodăriilor din Roşia Montană cuprind 2-3 clădiri incluzând de obicei casa de locuit,
o bucătărie de vară şi o construcţie auxiliară pentru depozitarea lemnului sau fânului şi pentru
adăpostirea animalelor. Gospodăriile mai evoluate pot include de asemenea un garaj sau case de
locuit cu mai multe nivele. În plus, multe gospodării pot avea o grădină de flori şi arbuşti
ornamentali, o livadă sau o grădină de legume, precum şi o mică suprafaţă pentru tăierea lemnelor.
În localitatea Roşia Montană, locuinţele şi dependinţele acestora ocupă numai 20% din suprafeţele
“construite”. Pe baza inventarului efectuat în cadrul Planului de urbanism general din 2001, analiza
tuturor acestor locuinţe arată că 70% dintre ele ocupă loturi mai mici de 1.000 m2. Suprafaţa medie
a lotului ocupat gospodăriilor este de 1.140 m2 .
În Corna, gospodăriile ocupă numai 17% din suprafaţa “construită”, 55% dintre acestea având mai
suprafeţe mai mici de 1.000 m2, media fiind de 1.712 m2 pe gospodărie.
Domeniul suprafeţelor ocupate de locuinţe şi dependinţele acestora variază de la mai puţin de 200
m2 la un maximum de aproape 7.500 m2. Cele mai multe gospodării mari (de peste 750 m2) cuprind
o combinaţie de teren rezidenţial (curte), grădini şi teren arabil sau fâneaţă.
La nivelul tuturor comunităţilor din Roşia Montană, suprafaţa medie a loturilor ocupate de
gospodării este de 1.314 m2.
CARACTERISTICILE LOCUINŢELOR
În mod obişnuit, casele constau din unul sau două dormitoare (de regulă, foarte mici), o bucătărie şi
o sufragerie, ultima fiind folosită adesea ca dormitor, fie pe timpul iernii, fie pe parcursul întregului
an. Unele case au toalete şi băi în interior, evacuarea apelor reziduale făcându-se într-un rezervor de
retenţie sau într-o fosă septică. Majoritatea caselor au însă latrine amenajate în exterior. Depozitarea
hranei se face în mod obişnuit în pivniţe amenajate în interiorul fundaţiei, utilizând relieful înclinat
pe care este plasată casa. Sistemele cele mai frecvente de încălzire constau din sobe de teracotă cu
lemne, de obicei, câte una în fiecare cameră locuită din casă. Costul mediu pentru încălzirea cu
lemne unei case cu trei dormitoare este de circa 40 de dolari SUA (1,3 milioane de lei) pe lună. În
zonă există aproximativ 10 sisteme de încălzire centrală (cu boilere încălzite cu lemne şi distribuţia
agentului termic prin calorifere).
În Roşia Montană există patru grupuri de blocuri de locuinţe: unul lângă stadion, cu un singur bloc,
altul în faţa primăriei, cu şapte blocuri, şi alte două lângă piaţa centrală, unul din acestea adăpostind
farmacia şi dispensarul.
Mai multe studii efectuate în vederea elaborării Planului de urbanism general din 2001, au arătat că
la nivelul celor patru localităţi din zona afectată de Proiect (Roşia Montană, Ţarina, Corna şi
Bunta), suprafaţa totală a aproximativ 50% din case nu depăşeşte 100 m2 . Suprafaţa medie a
locuinţelor în cele patru localităţi din zona afectată de Proiect este de 119 m2, variind de la 79 m2 în
Bunta, la 125 m2 în Roşia Montană. 92% dintre case au dotări anexe cu o suprafaţă medie de 53 m2,
însemnând 44% din suprafaţa medie a caselor. În fiecare din cele patru localităţi, suprafaţa medie
locuibilă variază de la 56 m2/persoană în casele din Roşia Montană, la 27 m2/persoană, în Bunta.
Aceeaşi suprafaţă în blocurile de apartamente din Roşia Montană este de 30 m2/persoană.
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95% din case au până la 4 dormitoare,
după cum se arată în graficul alăturat:

ANEXE
Distribuţia caselor în funcţie de numărul de dormitoare

Mai mult de 4 dormitoare
4 dormitoare 5%
7%
3 dormitoare
15%

1 dormitor
43%

2 dormitoare
30%

Suprafeţele caselor variază în limite largi: de exemplu, casele cu un singur dormitor variază de la 10
la 190 m2 , iar cele cu 3 dormitoare, de la 20 la 340 m2. Circa 90% din totalul caselor cu un singur
dormitor au între 58 şi 100 m2; aproximativ 78% dintre casele cu 2 dormitoare au suprafeţe cuprinse
82 şi 130 m2 , iar 80% din casele cu 3 dormitoare au între 102 şi 160 m2 .
Proiectele caselor sunt relativ uniforme, fiind caracterizate de două tipuri generice – casă cu un
singur nivel, joasă şi izolată de alte case; casă cu două nivele, de asemenea izolată de alte case.
Casele mai vechi au acoperişuri largi, într-o singură apă, iar cele mai moderne, acoperişuri
mansardate cu fereastră de fronton.
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ANEXA 12 – REŢEAUA DE UTILITĂŢI PUBLICE
REŢELE DE APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
Sistemul de alimentare şi distribuţie pentru apă potabilă
Sistemul de alimentare cu apă care deserveşte localităţile comunei Roşia Montană, include două
reţele separate:
•

Reţeaua 1 construită de Centrala Minereurilor Deva în 1950 şi renovată, cel mai recent, în 1984,
este întreţinută de Minvest. Ea aprovizionează cu apă birourile şi clădirile Minvest precum şi
numeroase case din valea Roşiei, de la lacul Brazi, mai sus de piaţa din Roşia Montană, până la
Gura Minei. Sunt 18 izvoare care alimentează un sistem de 5 rezervoare de distribuţie
gravitaţională. Conform licenţei de funcţionare, acest sistem poate asigura un debit zilnic
maxim de 30 l/s şi un debit zilnic mediu de 12 l/s.

•

Reţeaua 2, de asemenea construită de compania minieră de stat, furnizează apă pentru uzina de
procesare de la Gura Roşiei, inclusiv pentru staţia de pre-concasare şi pentru localitatea Gura
Roşiei. Reţeaua constă din trei grupuri de izvoare care pot asigura un debit zilnic maxim de 6 l/s
şi un debit zilnic mediu de 4/l s.

Izvoarele sunt fie conectate la rezervoare de stocare, fie conectate direct la reţeaua de distribuţie. În
camerele de captare ale izvoarelor şi în rezervoarele de stocare se adaugă clor, de obicei odată pe
an, după sezonul ploios. Sistemul de stocare include rezervoare cu volume cuprinse între 3 x 150
m3; 2 x 100 m3 şi 1 x 50 m3. În cadrul acestui sistem de stocare, 108 m3 sunt rezervaţi pentru
stingerea incendiilor. Reţeaua de distribuţie măsoară aproximativ 35 km şi constă din conducte de
PVC şi metal galvanizat, având diametre între 25 şi 150 mm.
Localităţile Bunta, Corna, Blideşti, Garda Bărbuleşti, Vârtop, Coasta Henţii, Curături, Dăroaia şi
Soal nu sunt deservite de aceste sisteme de aprovizionare cu apă. Localităţile Ţarina şi Cărpiniş sunt
în parte aprovizionate cu apă din reţeaua 1. Gospodăriile neconectate la sistemul central de
aprovizionare cu apă îşi iau apa din izvoare şi fântâni. Studiile efectuate de RMGC indică faptul că
numeroase surse de apă de acest gen nu corespund normelor de calitate a apei potabile.
În comuna Roşia Montană (şi în zonele deservite din Ţarina şi Cărpiniş) există 600 de gospodării şi
proprietăţi aparţinând acestora, conectate la reţeaua de apă, având fie un sistem de conducte în
interiorul casei, fie pompe. Mai există 6 pompe de apă pe proprietăţi publice. Consumatorii de apă
plătesc o taxă anuală către Minvest. Sumele plătite în 2001 au fost următoarele:
•

45.000 lei/an/persoană, numai pentru folosire la bucătărie (1,80 dolari SUA);

•

135.000 lei/an/persoană pentru casele cu bucătărie şi baie şi pentru apartamente (5,40 dolari
SUA).

Sumele încasate pentru consumul de apă nu acoperă costurile de funcţionare şi de întreţinere ale
sistemului şi nu se poate constitui un fond pentru îmbunătăţirea acestuia. Mulţi consumatori
primesc apa neregulat. Date fiind modalităţile de tratare şi absenţa oricărui control, calitatea apei
este îndoielnică.
Sistemul de canalizare
Cele mai multe gospodării din Roşia Montană folosesc latrine simple. Acele case care au un sistem
interior de conducte şi toalete cu apă, deversează apele reziduale într-o fosă septică sau într-un
rezervor de retenţie. Sistemul de canalizare din apartamentele vecine stadionului şi primăriei
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debuşează într-un rezervor (posibil, o fosă septică), şi de aici, în valea Roşiei. Apele de canalizare
din blocurile de lângă piaţă sunt evacuate într-un rezervor de retenţie care este vidanjat periodic de
o societate din Abrud, fostă parte în reţeaua serviciilor municipale, însă posibil privatizată la ora
actuală.
Sistemul de canalizare a fost construit de o companie minieră de stat în anii ’60, cu o ultimă
extindere realizată în 1987, pentru apartamentele din zona stadionului. Sistemul este întreţinut de
Exploatarea de Gospodărie Comunală Locală Abrud, însă în cazul apartamentelor aflate în
proprietate privată, această activitate de întreţinere se desfăşoară neregulat.
Staţia de epurare a apelor uzate din Abrud nu este funcţională la ora actuală, necesitând
suplimentarea capacităţii de pompare şi lucrări de îmbunătăţire. Oraşul nu beneficiază la ora actuală
de apă epurată.
Sistemul de alimentare şi distribuţie pentru energie electrică
Comuna Roşia Montană este conectată la reţeaua naţională de electricitate administrată de Electrica
S.A (fostă Conel S.A.). Energia este distribuită prin intermediul a câteva transformatoare de 110 kV
şi 20 kV. Liniile de distribuţie funcţionează la 35 kV, 20 kV şi 6 kV, iar consumatorii sunt în
totalitate contorizaţi. Toate localităţile sunt electrificate. Electrica S.A. are un încasator în Roşia
Montană. Costul energiei electrice pentru o gospodărie obişnuită este în medie de 350.000 de lei pe
lună (aproximativ 10 dolari SUA). Sistemul de “abonamente sociale” permite persoanelor mai
sărace să plătească în avans o anumită cantitate de energie prestabilită.
Sistemul de colectare şi evacuare a apelor pluviale
Apele pluviale din cele mai multe localităţi ale comunei Roşia Montană, precum şi cele din cariera
Cetate, sunt evacuate în valea Roşiei, şi apoi în râul Abrudel. Sub piaţa din Roşia Montană există un
rezervor de colectare a apelor pluviale din zonele înconjurătoare. Consiliul local este responsabil de
întreţinerea şi amenajarea sistemului de colectare a apelor pluviale. În decembrie 1997, în urma
unor căderi masive de precipitaţii, rezervorul subteran a deversat inundând mai multe proprietăţi
situate în aval, pe valea Roşiei.
Sistemul de colectare şi depozitare a deşeurilor solide
Nu există un sistem oficial de colectare a deşeurilor menajere în Roşia Montană. Există câteva
containere metalice dispuse lângă primărie şi altele, lângă blocurile de apartamente. Primăria a
încheiat contracte cu diverse societăţi private, pentru colectarea acestor reziduuri (posibil, pentru a
fi transportate la groapa de gunoi a oraşului Abrud), dar acest sistem nu pare să funcţioneze regulat.
Containerele nu au o capacitate suficientă şi nu sunt descărcate suficient de des pentru a preveni
supraumplerea. Din acest motiv, în multe situaţii, deşeurile menajere continuă să fie aruncate în
valea Roşiei. O amenajare recentă realizată în oraşul Abrud şi constând într-un depozit de tranzit
pentru deşeuri, va fi de natură să îmbunătăţească această situaţie.
Reţeaua telefonică
Numeroase gospodării din Roşia Montană sunt conectate la reţeaua telefonică naţională prin
intermediul unei centrale manuale care funcţionează în localul oficiului poştal. Sistemul telefonic
din zonă este în curs de a fi îmbunătăţit prin introducerea fibrelor optice. Întreaga zonă are acoperire
pentru telefonia mobilă, iar folosirea telefoanelor mobile nu este foarte răspândită.
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INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT ŞI SERVICII
Sistemul de drumuri
Drumurile de acces în zonă includ: drumul naţional DN 74A care uneşte reşedinţa de judeţ Alba
Iulia cu oraşele Abrud şi Câmpeni, prin Zlatna, drumul judeţean DJ 742 care uneşte Gura Roşiei cu
Roşia Montană şi Corna cu Gura Cornei. Aceste drumuri sunt asfaltate şi se găsesc într-o condiţie
bună. Drumul judeţean este întreţinut şi reparat de Direcţia Judeţeană de Drumuri Alba. Această
direcţie a încheiat un contract cu o societate privată din Câmpeni pentru a deszăpezi drumul pe timp
de iarnă.
Calitatea drumurilor locale sau de acces din comuna Roşia Montană variază considerabil, de la
drumuri nepavate inaccesibile vehiculelor cu motor, până la drumuri de macadam, accesibile
vehiculelor cu tracţiune integrală. Ultima categorie include drumurile DC 146, 147, 148 şi 127 care
sunt întreţinute de consiliul local. Pe drumurile locale din comună circulă vehicule cu tracţiune
animală (căruţe trase de cai sau boi). Reţeaua de drumuri nu este folosită pentru transportul
minereului de la actuala exploatare minieră, acesta fiind transportat între carieră şi Gura Roşiei cu
ajutorul unei benzi rulante subterane şi a unei căi ferate de suprafaţă. Această cale ferată nu este în
mod normal utilizată şi pentru transportul persoanelor.
Servicii de transport
Calea ferată cu ecartament îngust care unea oraşele Abrud, Câmpeni şi Deva nu mai este
operaţională. Între Câmpeni şi Deva circulă zilnic autobuze, cu oprire în Gura Roşiei. Circulă de
asemenea microbuze spre Abrud, Deva, Cluj şi chiar Bucureşti.
Minvest foloseşte cinci autobuze şi patru dube pentru a transporta muncitorii minieri din zonele
Câmpeni şi Abrud. Programul lor de circulaţie corespunde şuturilor miniere. Populaţiei locale îi
este îngăduit să folosească gratuit aceste vehicule. RMGC a donat un autobuz de şcoală pentru
transportul elevilor mai mari la şcoala din Abrud. Nu există nici un serviciu de transport spre şi de
la Bunta, Corna sau Ţarina. Oamenii merg pe jos până la Roşia Montană, uneori aproape 2 km dacă
aleg o rută care trece prin zona minieră, sau până la 7 km dacă aleg drumul Câmpeni-Abrud.
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ANEXA 13 – POLITICILE DE SIGURANŢĂ ALE GRUPULUI BĂNCII MONDIALE
DIRECTIVA OPERAŢIONALĂ O.D. 4.30: STRĂMUTAREA INVOLUNTARĂ
Directiva operaţională O.D. 4.30 emisă de Grupul Băncii Mondiale asupra strămutării involuntare
este aplicată ca o măsură de siguranţă de către organismele bancare internaţionale, semnatare ale
“Principiilor Equator Principalele prevederi ale Directivei O.D 4.30 sunt următoarele:
•

Toate proiectele viabile trebuie explorate pentru a evita sau minimiza necesitatea strămutării. În
cazurile în care strămutarea nu poate fi evitată, trebuie găsite căi pentru a minimiza proporţiile
şi impactul acesteia

•

Măsurile care privesc strămutarea vor fi concepute şi puse în aplicare ca activităţi de dezvoltare,
oferind suficiente resurse pentru ca persoanele dislocate să poată lua parte la beneficiile aduse
de proiect. Comunităţii trebuie să i se asigure sprijin în eforturile sale de a îmbunătăţi nivelul de
producţie, posibilităţile de câştig şi standardul de viaţă din perioada anterioară mutării, sau cel
puţin, de a le restabili la cotele pe care le-ar fi avut dacă nu ar fi existat proiectul.
Persoanele dislocate trebuie să fie:
- compensate la valoarea integrală a costului de înlocuire, înainte de mutarea propriuzisă;
- asistate în privinţa mutării;
- asistate şi sprijinite în timpul perioadei de tranziţie.

•

•

O atenţie specială trebuie acordată grupurilor de persoane dezavantajate.

•

Comunităţilor trebuie să li se ofere şansa de a participa în planificarea, implementarea şi
monitorizarea propriei strămutări.

•

Persoanele strămutate trebuie ajutate să se integreze în noua comunitate gazdă.

•

Strămutarea trebuie să fie legată de graficul principal de implementare a proiectului astfel încât
persoanele afectate de proiect să poată fi strămutate şi/sau compensate înainte de a fi afectate de
construcţii sau de alte activităţi.
Trebuie să fie asigurate modalităţi adecvate de monitorizare şi evaluare.

•
•

Finanţatorul proiectului trebuie încurajat să ofere celor strămutaţi un teren în schimb.
Compensarea în numerar ar putea fi adecvată în situaţiile în care terenurile rămase în posesia
gospodăriei strămutate sunt viabile din punct de vedere economic. Pentru gospodăriile care
pierd bunuri sau venituri astfel încât ceea ce le rămâne este neviabil din punct de vedere
economic, trebuie acordate compensaţii ca şi cum acestea şi-ar fi pierdut în întregime
proprietăţile.

•

Pentru pierderile dificil de compensat în numerar, de exemplu, accesul la servicii publice,
accesul la clienţi sau furnizori, la locurile de pescuit, păşunat sau pădure, trebuie să se oferite
posibilităţi de acces la resurse şi posibilităţi de câştig echivalente şi acceptabile din punct de
vedere cultural.
DIRECTIVA OPERAŢIONALĂ O.D. 4.20: POPULAŢIILE INDIGENE

Populaţiile indigene sunt definite ca grupuri cu o identitate socială şi culturală distinctă în raport cu
cel al societăţii dominante, susceptibile de a fi dezavantajate în procesul de dezvoltare. Populaţiile
indigene pot fi identificate prin prezenţa mai mult sau mai puţin pregnantă a următoarelor
caracteristici:
•

un ataşament strâns faţă de pământurile strămoşeşti şi faţă de resursele naturale din zonă,
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•

auto-identificare şi identificare de către alţii, ca membri ai unui grup cultural distinct,

•

o limbă indigenă, adesea diferită de cea naţională,

•

prezenţa unor instituţii sociale şi politice tradiţionale,

•

producţie de bunuri orientată mai ales în direcţia asigurării mijloacelor de subzistenţă.

ANEXE

Directiva pune în evidenţă obiectivele politicii, îndrumare pentru proiectarea şi implementarea unor
măsuri adecvate în cadrul proiectului, precum şi cerinţele procedurale şi documentare care apar în
cazul în care populaţiile indigene sunt afectate de Proiect.
Şi alte politici de siguranţă ale Grupului Băncii Mondiale sunt aplicabile Proiectului. Ele nu sunt
relevante însă pentru strămutare şi compensare, fiind de aceea comentate în volumul principal al
Studiului de evaluare a impactului social şi asupra mediului.
NOTA DE POLITICĂ OPERAŢIONALĂ O.P.N. 11.03: PATRIMONIUL CULTURAL
Politica operaţională asupra managementului patrimoniului cultural (O.P. 4.11) este încă în curs de
pregătire. Până la apariţia sa, se aplică prevederile Notei de politică operaţională O.P.N. 11.03.
Aceasta dă o definiţie a patrimoniului cultural şi politicii legată de acesta, precum şi un îndrumar
procedural.
Patrimoniul cultural este definit ca totalitatea amplasamentelor cu valoare arheologică (preistorică),
paleontologică, istorică, religioasă sau naturală unică. Prin urmare, patrimoniul cultural cuprinde
atât vestigii lăsate de locuitori anteriori cât şi elemente naturale unice cum ar fi canioanele şi
cascadele.
Politica generală a Grupului Băncii Mondiale în privinţa patrimoniului cultural este de a sprijini
conservarea acestuia. Mai concret, această instituţie refuză finanţarea unor proiecte care au un
impact semnificativ asupra patrimoniului cultural neregenerabil, sprijinindu-le numai pe acelea care
sunt astfel amplasate sau concepute încât să evite astfel de distrugeri. Grupul Băncii Mondiale va
sprijini acţiunile de protejare şi de dezvoltare a bunurilor de patrimoniu cultural identificate, şi nu
va încuraja lăsarea acestora la voia întâmplării.
Nota de politică operaţională O.P.N. 11.03 arată că în anumite cazuri, pentru conservarea a diverse
locaţii sau structuri de interes patrimonial, pentru studiul şi restaurarea acestora in situ, cea mai
bună variantă o constituie relocarea proiectului. Sunt şi cazuri când structurile pot fi relocate,
conservate, studiate şi restaurate în alte locaţii. Proiectele trebuie să aibă în vedere măsuri de
întărire a instituţiilor responsabile de salvgardarea patrimoniului cultural al unei naţiuni. Abaterile
de la această politică pot fi justificate numai în situaţiile în care beneficiile estimate ale proiectului
sunt mari, iar pierderea sau pagubele aduse patrimoniului cultural sunt considerate de autorităţile
competente ca fiind de neevitat, minore sau acceptabile.
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ANEXA 14 – RATE DE COMPENSARE PENTRU AMENAJĂRII SPECIALE ALE
CLĂDIRILOR
ANEXE GOSPODĂREŞTI
Toate anexele vor fi compensate pornind de la următoarea bază:
•

Construcţie de lemn: 50 euro/m2,

•

Structură de zidărie: 70 euro/m2,

•

Conexiune curent trifazic: 300/unitate, în funcţie de domeniul de putere.
AMENAJĂRI EXTERIOARE

Tip de amenajări exterioare

Rata unitară în
euro

U.M.

Observaţii

m2

5,06

Balustradă de beton, piatră

2

m

20,00

Balustradă simplă de metal

m2

35,00

2

50,00

m

9

Rezervor apă

m2

41

1,5m adâncime
standard

Rezervor apă + vană

m2

41

1,5m adâncime
standard

Bazin de colectare

m2

41

1,5m adâncime
standard

Decantor

m2

41

1,5m adâncime
standard

Bazin de lemn

m2

15,3

1,5m adâncime
standard

Bordură de beton

m2

6,00

Bordură

2

m

10,00

Canal de vizitare

m2

41

Rigolă / canal de beton

2

m

15,00

Rigolă / canal de piatră

m2

8

2

41

m

14

Alee

Balustradă ornamentală de metal
Suport pentru bătut covoare

Iaz mic pentru robinet apă
Conductă alimentare apă

m

m

Cuptor a

buc.

452,00 uzat

Cuptor b

buc.

753,00

2

14

buc.

44.00

Dale ceramice
Fântână
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Tip de amenajări exterioare

ANEXE

Rata unitară în
euro

U.M.

Fântână de beton complet echipată

buc.

400,00

Fântână de piatră complet echipată

buc.

300,00

Fântână de piatră + beton complet
echipată

buc.

350,00

Pardoseală de marmură (forme
regulate)

m2

54,00

Pardoseală de marmură (forme
neregulate)

m2

27,00

Fundaţie separată pentru leagăn

buc.

5,00

Fundaţie de beton pentru poartă
separată

buc.

15,00

Fundaţie de beton pentru gard

m2

15,00

Fundaţie de piatră pentru gard

2

m

8,00

Fundaţie de beton + piatră pentru
gard

m2

10,00

Fosă septică

m2

50,00

Cămin

m
buc.

15,00

Leagăn

buc.

156,00

Moară

buc.

100,00

Piscina

buc.

4185,30

2

5,00

2

8,00

2

9,00

2

10,50

Platformă de beton şi mozaic
Platformă de piatră
Platformă de piatră + beton

/2,25 m2, până la 4
m adâncime

10,50 dacă este separat

Ghiveci de beton pentru flori

Platformă de beton

Observaţii

m

m
m
m

Cu stâlpi de lemn –
Rată în euro pe metrul
liniar

Cu stâlpi de metal – Rată
în euro pe metrul liniar

15,00

15,30

9,00

9,30

Gard de metal

15,00

15,30

Gard ornamental de metal

15,00

15,30

Gard simplu de metal

11,00

11,30

GARDURI
BETON
Gard de beton
METAL
Gard cu zale
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Cu stâlpi de lemn –
Rată în euro pe metrul
liniar

Cu stâlpi de metal – Rată
în euro pe metrul liniar

9,00

9,30

16

17

Gard de sârmă ghimpată

2,60

3,00

Gard de ţeavă cu fire

1,93

2,23

11,00

11,30

Gard de lemn masiv

8,99

9,29

Gard de lemn

0,60

0,90

Gard de scânduri

5,30

5,60

GARDURI
Gard din plasă de sârmă fără ramă
Gard din plasă de sârmă plasă cu ramă

Gard cu panouri de metal
LEMN

Gard prefabricat sculptat

50

LACURI ŞI BAZINE PISCICOLE
Teren sub
suprafaţa apei
euro/m2
0,60

Înveliş pentru
protecţia
lacului
euro/m2

Maluri
amenajate
euro/m2

0,74

0,74

PORŢI
Tipuri de porţi

Porţi secundare
euro/m2

Porţi pentru intrarea
principală în curte
euro/m2

Poartă cu ţăruşi

5,30

11,20

Poartă din lemn masiv

9,00

19,00

Poartă de metal

15,00

31,70

Poartă metalică ornamentală

15,00

31,70

Poartă metalică simplă

11,00

23,20

Poartă de plasă de sârmă

9,00

19,00

Poartă de lemn

0,60

1,30

Poartă cu sârmă ghimpată

2,60

5,50

Poartă de scânduri

5,30

11,20

11,00

23,20

1,90

4,10

Poartă din panouri de metal
Poartă cu ţevi
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PODURI - PODEŢE
euro/m2

Poduri/podeţe
Pod

55.00

Podeţ de beton

25.00

Podeţ de cărămidă

20.00

Podeţ de lemn

18.00

Podeţ de piatră

15.00

Podeţ de piatră şi mortar

18.00

Podeţ din panouri metalice

15.00

Profil metalic

1.93

Rampa auto

1.93
11.00

Rezervor metalic
SCĂRI EXTERIOARE
Corpul scării
lemn

beton

metal

piatră

5.3

44 euro/m2

18
euro/m2

15 euro/m2

Preţ corp scară
Treaptă/contratreaptă

beton mozaic metal
0

Treaptă/contratreaptă

lemn

metal piatră+mortar lemn

2
2,5
15
2,5
3,5
euro/m2 euro/m2 euro/m2 euro/m2 euro/m2

1,2
euro/m2

15
euro/m2

30,26

30
euro/m2

30
euro/m2

53,52

40
euro/m2

40
euro/m2

Trotuare
Tip

euro/m2

trotuar

6,6
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acoperire
mozaic

3,5

mozaic + marmură 42,36
plăci marmură

24,76

piatră

1,2

beton

2

Ziduri
euro/m2

Ziduri
beton

15,00

blocuri BCA

15,00

piatră

7,84

piatră+mortar

10,37

AMENAJĂRI INTERIOARE SPECIALE
U.M

euro/unitate

m2

5,30

2

32,46

2

14

Pardoseală de marmură (forme regulate)

2

m

54

Pardoseală de marmură (forme
neregulate)

m2

27

Faianta

m2

13,11

2

17,53

Fereastră cu ramă de lemn multistrat

2

m

160,00

Fereastră cu ramă PVC

m2

140,00

Fereastră cu ramă Al

m2

120,00

Hidrofor

buc.

100,00

Încălzire centrală

buc.

800,00

Radiatoare

buc.

100,00

Balustradă de lemn
Balustradă stejar, cireş, nuc
Dale ceramice

Gresie

Lambriuri de lemn - brad
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m2

60

2

50

Lambriuri de lemn - stejar

2

m

60

Jaluzele

m2

40

Lambriuri de lemn - cireş
Lambriuri de lemn - pin

m

DIVERSE
U.M

euro/unitate

Balustradă/traversă

ml

1,93

Seră

m2

1,93

Seră cu suport metalic

m2

9,00

Jaluzele

m2

40,00

Terasă acoperită

m2

50,00

Terasă

m2

42,36

Piscină de beton vopsit

m2

100,00

Izolaţie termică şi fonică

m2

20,00

Jardinieră

m2

15,00

Parchet de fag

m2

25,00

Parchet laminat

m2

20,00

Parchet de stejar

m2

35,00

Furnir marmură

m2

38,52

Furnir mozaic

m2

3,50

Furnir asfalt

m2

5,00

Uşă metalică

buc.

250,00

Uşă de stejar

buc.

126,39

m2

35,00

Acoperire verandă
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ANEXA 15 – ANALIZA ALTERNATIVELOR PENTRU ZONELE DE STRĂMUTARE
PROCEDURA FOLOSITĂ
Primul obiectiv al procesului de selecţie a zonelor de strămutare l-a constituit identificarea unor
zone acceptabile pentru construcţia de noi case şi comunităţi pentru cei strămutaţi. Pentru a realiza
acest obiectiv a fost urmată o procedură din trei paşi: în primul rând, au fost identificate mai multe
zone alternative de strămutare; în al doilea rând, aceste alternative au fost analizate pe baza unui
sistem amănunţit de evaluare; în al treilea rând, a fost elaborată o listă a zonelor preferate, în
vederea studierii lor ulterioare (adică planificare şi proiectare de detaliu). Consultarea publică a
jucat un rol crucial în cadrul acestui proces.
GEOGRAFIA
Comuna Roşia Montană şi oraşul Abrud sunt localizate în Munţii Apuseni. Relieful este caracterizat
de munţi cu pante abrupte şi de prezenţa unor văi în formă de “V” tăiate de mici cursuri de apă.
Râurile mai mari din zonă, cum ar fi Abrudelul şi Arieşul, taie văi în formă de “U”. Aceste văi, deşi
mai largi decât primele, nu măsoară mai mult de 500 de metri lăţime în zonele cele mai largi.
Fundul văilor este acoperit cu lunci plate, relativ fertile.
Alba Iulia, reşedinţa judeţului Alba este situată la aproximativ 80 de kilometri est de comuna Roşia
Montană, şi este caracterizată de un alt tip de teren. Oraşul, cu o populaţie de 66.00 de locuitori (la
recensământul din 2002) este localizat într-o câmpie fertilă din valea Mureşului, între Munţii
Apuseni şi Carpaţii Meridionali. Zona este caracterizată de un relief lin, uşor ondulat, în general
mult mai coborât decât în restul Carpaţilor.
Văile din regiunea muntoasă a Roşiei Montane şi Abrudului au constituit căi tradiţionale de
transport din zonă. Acelaşi lucru este valabil şi astăzi, când atât şoselele principale cât şi căile ferate
sunt amplasate pe fundul văilor. De-a lungul acestor rute de transport au fost construite case şi au
fost întemeiate localităţi, iar zonele de confluenţă au constituit intersecţii importante de drumuri şi
locuri de aşezare a multor oraşe. Deoarece văile sunt înguste, localităţile s-au dezvoltat după un
model liniar. Pe fundul văilor, unde terenul este relativ plat, modelul distribuţiei caselor este unul
dens, în timp ce pe versanţii abrupţi ai văilor, construcţiile sunt puţine şi risipite. Pământul din
partea inferioară a versanţilor este folosit mai ales pentru fâneţe, în timp ce părţile superioare ale
acestora sunt utilizate ca păşuni pe timp de vară. Din acest motiv, la nivelul văilor există foarte
puţin teren deschis.
Ca rezultat, cele mai multe familii şi-au construit casele pe văi, unde au acces la drumurile
regionale şi la surse de apă. Modelul tipic de aşezare umană este liniar, cu drumuri care se extind
paralel pe ambele maluri ale unui râu central. Zonele joase ale versanţilor sunt utilizate ca teren
arabil, iar cele mai ridicate sunt folosite de crescătorii de animale care au în acest fel un acces mai
direct la păşunile din zonele înalte.
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IDENTIFICAREA ZONELOR ALTERNATIVE DE STRĂMUTARE
Comuna Roşia Montană şi oraşul Abrud sunt cele două zone administrative afectate de investiţia
minieră propusă. Unul din principiile iniţiale asumate de RMGC în privinţa strămutării, a fost cel de
a minimiza impactul asupra comunităţilor umane, prin strămutarea persoanelor în zone apropiate de
cele în care locuiesc în prezent. Din acest motiv, căutarea unor posibile zone de strămutare s-a
limitat la început doar la aceste două localităţi.
Cele mai bune estimări ale terenului total, necesar pentru zonele de strămutare urbane, variază între
80 şi 120 de hectare, depinzând de procentul de gospodării care optează pentru strămutare şi
incluzând repartiţia în suprafaţă pentru clădiri instituţionale tipice, religioase, comerciale precum şi
pentru infrastructură.
La începutul activităţii de planificare s-au făcut încercări de a identifica o zonă de strămutare
capabilă să includă toate sau aproape toate gospodăriile în cadrul unei singure comunităţi, în ideea
că cele mai multe dintre gospodăriile afectate de Proiect sunt din comuna Roşia Montană. În strânsă
cooperare cu primăria din Roşia Montană au fost identificate două zone posibile de strămutare,
ambele situate pe dealul Piatra Albă, la 5 km de actuala comunitate, dar la o cotă de 100-200 de
metri deasupra acesteia. RMGC a efectuat investigaţii de sol şi a angajat o prospecţiune detaliată a
părţilor de sud ale acestei zone, însumând aproximativ 60 de hectare, mai sus de Gura Roşiei.
Ca urmare a unor discuţii cu primarii şi cu consiliile locale din Roşia Montană şi Abrud, şi în ideea
că numărul celor care au declarat că nu se vor muta pe acest deal – greu de accesat şi de folosit pe
timp de iarnă – echipa de planificare a efectuat o investigare amănunţită a tuturor celorlalte zone
potenţiale de strămutare din valea Roşia, din cadrul municipalităţii Abrud şi din coridorul AbrudCâmpeni. Un obiectiv important al procesului de selecţie a zonelor de strămutare a fost acela de a
oferi gospodăriilor o gamă de opţiuni în ceea ce priveşte locaţia propriu-zisă de strămutare. În acest
scop, echipa s-a străduit să identifice mai multe zone alternative.
Procesul de identificare a zonelor de strămutare a început cu o analiză a documentaţiei existente şi o
examinare a rezultatelor obţinute de compania de consultanţă SPO care a avut de îndeplinit o
sarcină asemănătoare. Ulterior, pentru identificarea unor zone corespunzătoare s-a recurs la
folosirea de hărţi suprapuse. Caracterul adecvat al unei zone a fost definit de următoarele
caracteristici: teren relativ plat (cu pante sub 20%), zonare corespunzătoare (adică pentru
dezvoltarea locuinţelor), uşurinţa de a construi pe amplasamentul respectiv, apropierea de
infrastructuri şi servicii existente, risc minim de producere a dezastrelor naturale, uşurinţa de a
achiziţiona terenul şi măsura în care populaţia acceptă să trăiască aici. În ansamblu, zonele mai mari
au fost preferate celor mai mici, iar terenurile plate au fost considerate de preferat în locul celor
deluroase sau abrupte. Unul din motive îl constituie acela că terenurile plate permit o mai mare
densitate a locuinţelor precum şi o reducere a costurilor datorate excavaţiilor şi lucrărilor de
consolidare a versanţilor. Construcţia de case pe teren plat reproduce mai exact modelul tradiţional
de utilizare a terenului de-a lungul anilor. Rezultatul acestui mod de ocupare a pământului a avut
însă ca rezultat faptul că la ora actuală suprafeţele de teren plat adecvate unor dezvoltări pe scară
largă sunt foarte reduse, nici unul neputând fi considerat ideal. Toate zonele identificate au fost fie
prea mici, fie prea abrupte, expuse dezastrelor naturale (mai ales inundaţiilor), inaccesibile, zonate
necorespunzător sau au prezentat o combinaţie a cestor factori.
În plus faţă de încercarea de a găsi zone de strămutare în imediata vecinătate, RMGC şi consiliul
local din Roşia Montană au căzut de acord ca în cazul în care un număr însemnat de gospodării vor
opta pentru mutarea într-o altă zonă, să fie studiată şi posibilitatea amenajării unei zone de
strămutare “externe”. Ca urmare a interesului manifestat în problema strămutării, s-a stabilit ca

F.Giovannetti pentru STANTEC

71

RMGC – Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare

ANEXE

sfera căutării de zone potenţiale de strămutare să fie extinsă în Alba Iulia şi în împrejurimile
acesteia. Ulterior, RMGC a identificat aici zone care ar putea fi luate în considerare şi care
întrunesc mult mai multe criterii de compatibilitate privind strămutarea decât cele din Roşia
Montană şi Abrud.
Amplasamente de strămutare identificate în comuna Roşia Montană
În comuna Roşia Montană au fost identificate următoarele zone potenţiale de strămutare:
•

•

•

•

•

•

•

•

Balmoşeşti este o zonă plată situată mai sus de Roşia Montană. A fost identificată într-o
propunere preliminară pentru Planul de urbanism general. Deşi este destul de întinsă,
plată şi se găseşte pe teren comunal (uşor de achiziţionat) nu a fost agreat de membrii
gospodăriilor destinate strămutării fiind prea depărtat de actuala infrastructură. În final,
acest perimetru a intrat în limitele zonei afectate de Proiect, în momentul modificării
acesteia.
Piatra Albă - este o zonă întinsă situată mai sus de Gura Roşiei. Şi această zonă a fost
identificată de timpuriu, într-o variantă preliminară a Planului de urbanism general, fiind
susţinută şi de factorii politici locali. Este vorba de teren comunal, prin urmare, uşor de
achiziţionat. Locul este abrupt şi departe de orice infrastructură existentă. Primarul din
Roşia Montană a susţinut puternic această zonă ca loc de refacere a centrului comunitar.
Ca rezultat, RMGC a acceptat să ia în considerare dezvoltarea acestei zone.
Coasta Henţii – perimetru localizat la mică distanţă către nord-vest de Gura Roşiei.
Acesta a fost a treia zonă identificată într-o variantă preliminară a Planului de urbanism
general. Zona are o întindere medie (aproximativ 7 hectare), are un relief uşor ondulat,
însă este ruptă de orice infrastructură. Nefiind susţinută de factorii politici locali, a fost
omisă de pe lista eventualelor zone de strămutare.
Henţa Nord – constă din 2 mici parcele situate la nord de Cărpeniş, de-a lungul drumului
naţional 74a. Parcela nordică este acoperită cu arbuşti şi are o altitudine joasă. Cealaltă
reprezintă un teren de fâneaţă situat între şosea şi râul Abrudel. Fiecare parcelă are o
capacitate de maximum 4 sau 5 loturi individuale. Zonele se găsesc în vecinătatea
amenajărilor de infrastructură. Oficialii locali au respins această propunere datorită
apropierii prea mari de râu. În final, această zonă a fost respinsă datorită pericolului de
inundaţie şi suprafeţelor mici.
Henţa Sud – este o altă zonă de fâneaţă, de mică întindere, situată în vecinătatea râului, a
şoselei naţionale şi a unui canal de apă. Şi acest perimetru a fost respins, fiind prea mic şi
expus la inundaţii.
Râu Vest – un amplasament de întindere medie constând dintr-un teren plat de fâneaţă, pe
malul vestic al râului, lângă Gura Roşiei. Conflictele de zonare cu o cale ferată propusă
au dus la respingerea acestei variante.
Strada a Doua – un amplasament de mică întindere, pe o pajişte având un relief uşor
ondulat, la poalele dealului de lângă Gura Roşiei, între acest sat şi Piatra Albă. Terenul ar
putea fi greu de achiziţionat deoarece proprietarii nu sunt neapărat doritori să îl vândă.
Zona este dorită de mai multe persoane care optează pentru strămutare şi rămâne un loc
potenţial din acest punct de vedere.
Râul Roşia – o mică porţiune de teren deschis pe malul sudic al râului Roşia. Nepopular
printre persoanele care ar putea opta pentru strămutare şi fără sprijin din partea factorilor
politici sau consultanţilor, a fost exclus de pe lista zonelor potenţiale de strămutare.
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Uzina – în prezent, zona este ocupată de uzina de procesare a minereului Roşiamin. Zona
este plată, dar probabil, contaminată după ani de activitate industrială. Amplasamentul nu
este agreat de factorii de decizie locali. Deoarece nu se cunoaşte exact care va fi perioada
necesară închiderii exploatării Roşiamin şi care va fi volumul de lucrări de ecologizare,
această zonă nu a mai fost luată în considerare.

•

Vârtop – este un mic sat la nord de Roşia Montană. Această zonă a mai fost identificată
ca un posibil amplasament de relocare. Cu toate acestea, zona a fost considerată ca fiind
prea mică, prea abruptă şi inaccesibilă pentru dezvoltare.

Amplasamente de strămutare identificate în oraşul Abrud
În oraşul Abrud au fost identificate următoarele zone potenţiale de strămutare:
•

Varianta – este situată la marginea sudică a oraşului Abrud, fiind deschisă către şoseaua de
centură din jurul oraşului. Zona este destul de largă (peste 20 de hectare), cu teren uşor ondulat
la abrupt, relativ aproape de elementele de infrastructură (drum asfaltat, surse de apă şi linii de
curent electric). Acest amplasament se găseşte în vecinătatea unei alte zone luate în considerare
pentru strămutare. Această zonă este încă în atenţie ca potenţială destinaţie pentru strămutare.

•

Parc - (zonă denumită astfel deoarece terenul cu care se învecinează la est a fost amenajat
pentru sporturi de iarnă) se găseşte la vest de zona “Varianta”. Este o zonă întinsă, de
aproximativ 25 de hectare, cu relief uşor ondulat la abrupt, aproape de infrastructură şi cu
relativ puţini proprietari. A fost zonată iniţial pentru construcţii, însă destinaţia i-a fost
schimbată în teren de agrement pentru dezvoltarea unei staţiuni de schi.

•

Dealul lui Dan – se găseşte pe marginea de nord-est a oraşului Abrud, mai sus de Gura Cornei.
Relieful este uşor ondulat, relativ aproape de infrastructură, în lungul drumului principal către
uzina de procesare propusă. Noul drum ar face acest amplasament imposibil de folosit pentru
strămutare datorită unor restricţii de zonare.

•

Râul Abrud Nord – este o zonă întinsă, plată situată în lungul râului Abrudel. O parte a acestei
zone este expusă la inundaţii şi este în posesia unui număr mare de proprietari. Amplasamentul
este aproape de toate elementele de infrastructură necesare. A fost considerat însă ca
inacceptabil datorită pericolului de inundaţie.

•

Spital – reprezintă o zonă identificată în Planul de urbanism general propus, localizată în spatele
şi oarecum către est de spitalul Abrud. Zona este relativ mică, foarte abruptă, fiind din acest
motiv omisă din lista zonelor potenţiale de strămutare.

•

Dealul Cimitirului – este o zonă situată în spatele cimitirului orăşenesc (şi deasupra acestuia), la
vest de spital. Zona este mică, cu relief ondulat sau abrupt. A fost zonată pentru construcţii,
fiind aproape de elemente de infrastructură. Zona a fost respinsă datorită dimensiunilor şi
reliefului.

•

Dealul Armatei – se găseşte mai sus de “Variantă”, şi deasupra unităţii militare. Zona este luată
în considerare pentru scopuri agricole şi nu este zonată pentru construcţii.

•

Gura Cornei – este un teren plat cu câteva porţiuni ondulate sau abrupte, situat la sud şi la vest
de satul Gura Cornei. Are o suprafaţă medie şi este aproape de infrastructură. Amplasamentul
este încă luat în considerare pentru strămutare, în parte pentru locuinţe, iar restul ca spaţiu
comercial şi instituţional. Mai mute persoane care ar putea opta pentru strămutare, au exprimat
îngrijorări în legătură cu apropierea anumitor părţi ale acestui amplasament de barajul iazului de
decantare.
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TAG Sud - este o zonă mică în sudul Abrudului. Terenul este plat, dar prea aproape de râu.
Elementele de infrastructură sunt aproape, dar la fel de aproape se găseşte şi groapa de gunoi a
oraşului. Acest amplasament a fost respins datorită dimensiunilor şi problemelor de zonare.

•

Cazarma (a nu se confunda cu Dealul Armatei) – a reprezentat o tentativă de a combina părţi
ale amplasamentelor “Dealul Cimitirului” şi “Spital”. El a inclus părţi din cele două
amplasamente situate de-o parte şi de alta a actualei cazărmi. Aproape de elemente de
infrastructură, locul a fost considerat însă prea mic şi prea abrupt în comparaţie cu alte
amplasamente disponibile la vremea când a fost analizat.

Amplasamente de strămutare identificate în Alba Iulia
Identificarea zonelor posibile de strămutare din Alba Iulia a început în momentul în care a devenit
clar că mulţi proprietari din zona afectată de Proiect şi-au exprimat interesul de a fi strămutaţi aici.
• Bazinul Miceşti – a părut să fie un loc ideal pentru strămutare. Cu o suprafaţă întinsă, plat,
situat lângă infrastructura existentă, are însă dezavantajul unui număr mare de proprietari şi a
unor preţuri relativ mari. În plus, unele probleme de ordin arheologic au creat dificultăţi de
zonare.
• Miceşti-Nord-vest – amplasament localizat între Alba Iulia şi Miceşti, la nord-vest de şosea.
Din nou, o zonă întinsă, plată cu o bună infrastructură în imediata apropiere. Preţurile sunt
similare cu cele din zona Bazinului Miceşti. Deşi acest loc reprezintă o posibilitate pentru
dezvoltare, sunt preferate zone mai ieftine.
• Vinţu de Jos – reprezintă o zonă largă, relativ plată, imediat la nord de localitatea Vinţu de Jos.
În prezent, acest amplasament nu intră în preocupări deoarece necesită o infrastructură nouă şi
se găseşte la o distanţă relativ mare (8 km) de Alba Iulia. Alte zone posibile de strămutare se
găsesc în vecinătatea oraşului sau chiar în interiorul acestuia.
• Dealul Furcilor – este o zonă largă, predominant plată, aproape de toate elementele existente
de infrastructură. Acesta este locul preferat din zona Alba Iulia datorită preţurilor – estimate la
ceva mai puţin de 50% din cele practicate în zona Miceşti. Sunt aproximativ 30 de proprietari
aici, dar aceasta este o situaţie generală pentru zonele de strămutare din jurul oraşului Alba
Iulia. În vecinătatea acestui amplasament este disponibil teren agricol.
•

Ferma – reprezintă cea mai mică zonă dintre cele de la Alba Iulia. Este localizată în adiacenţa
zonei “Dealul Furcilor”, pe amplasamentul unei ferme avicole, acum abandonate. Include
clădiri care vor trebui să fie demolate. Acest loc include terenuri cu relief domol şi este aproape
de elementele de infrastructură.

EVALUAREA AMPLASAMENTELOR ALTERNATIVE
Procesul de evaluare a amplasamentelor include câţiva paşi: inspecţia amplasamentului, verificarea
zonării şi evaluarea cantitativă.
A fost elaborat un sistem de evaluare cantitativă pentru a stabili un punctaj al amplasamentului în
funcţie de mai mulţi factori determinanţi. Prin acest sistem au fost cuantificaţi şi ponderaţi în raport
cu importanţa lor relativă, toţi factorii relevanţi. Suma punctajului pentru fiecare amplasament a
constituit cota de evaluare. Amplasamentele au fost apoi clasificate în funcţie de aceste cote de
evaluare. Principalele criterii utilizate au fost următoarele:
• Suprafaţa: Suprafaţa globală a fiecărui amplasament, în hectare. Amplasamentele mai mari au
primit o cotă de evaluare mai mare. Aceasta a reflectat economiile care s-ar fi putut realiza la
instalarea amenajărilor edilitare în amplasamente mai mari, în opoziţie cu mai multe
amplasamente de mici dimensiuni.
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Statutul legal: procentul de suprafaţă aflată în proprietate publică (adică deţinută de consiliul
local). Restul amplasamentului poate fi deţinut de unul sau mai mulţi proprietari.
Amplasamentele care sunt în proprietate publică primesc o cotă de evaluare mai mare pentru că
terenul este mai ieftin şi mai uşor de achiziţionat, dreptul de proprietate fiind bine definit, iar
suprafaţa relativ întinsă.
Utilizarea curentă a terenului: procentul de teren din intravilan al amplasamentului. Zonele din
intravilan au primit cote de evaluare mai mari deoarece s-a presupus existenţa unor amenajări
edilitare.
Apropierea de aşezările umane existente: distanţa până la un centru de activitate urbană. În
zona Roşia Montană, punctul de referinţă l-a constituit intersecţia de la Gura Roşiei. În zona
Abrud, acest reper l-a constituit piaţa oraşului. Au fost preferate distanţele mai scurte cărora li
s-au acordat punctaje mai mari.
Preţul de achiziţie estimat: cote de evaluare de la 1 la 5. Cotele mai mari au fost acordate
amplasamentelor cu terenuri mai ieftine. Estimarea ia în considerare utilizarea curentă a
terenului, numărul de proprietari şi localizarea.
Condiţiile de viaţă: combină câţiva factori, cum ar fi expunerea la poluarea sonoră, poluarea
aerului şi clima (de exemplu, vânturile şi insolaţia), forma pe care ar lua-o comunitatea în
condiţiile de teren date, priveliştile şi împrejurimile amplasamentului. Zonele cu trăsături
pozitive au primit valori mai mari.
Costul estimat al dezvoltării amplasamentului: cote de evaluare de la 1 la 5 acordate în funcţie
de costul dezvoltării unui anumit amplasament. Acesta a inclus estimări grosiere ale volumului
de excavaţii, infrastructurii, drenajului şi altor lucrări de ameliorări funciare necesare pentru
dezvoltarea amplasamentului. Zonele cu costuri estimative de dezvoltare mai mici, au primit
cote de evaluare mai ridicate.
Pericole: o scară de la 1 la 5 a susceptibilităţii amplasamentului respectiv de a fi expus la
dezastre naturale cum ar fi inundaţii, alunecări de teren, eroziune şi izolare (în urma furtunilor
de zăpadă). Amplasamentele care sunt relativ lipsite de astfel de pericole au primit punctaje
mai mari.
Înclinarea: au fost definite 4 sub-categorii care cuprind amplasamentele în funcţie de
suprafeţele procentuale ale diverselor tipuri de pante. Amplasamentele cu pante mai abrupte (
>8% şi 5%-8%) au fost considerate dezavantajoase şi au primit punctaje mici. Cele cu pante
mai line (2%-5% şi <2%) au fost considerate mai avantajoase şi au primit punctaje mai mari.
Capacitatea de dezvoltare urbană: un parametru definit în funcţie de suprafaţa unui
amplasament, bazat pe faptul că 57.5% din acesta este utilizat pentru loturi de casă iar un astfel
de lot are o suprafaţă medie de 1310 m2. Amplasamentele cu capacităţi mai mari au primit
punctaje mai ridicate.
Adâncimea pânzei de apă subterană: a fost utilizată ca indicator al uşurinţei cu care vor fi
efectuate excavările şi construcţiile. Amplasamentele cu adâncimi mari ale apei subterane au
primit punctaje mai ridicate.
Distanţa până la calea ferată: distanţa, măsurată în kilometri, până la cea mai apropiată cale
ferată. Pentru amplasamentele de strămutare din Abrud şi Roşia Montană, cea mai apropiată
staţie feroviară importantă a fost considerată Alba Iulia. Linia Abrud-Câmpeni-Turda nu
funcţionează în momentul de faţă. Amplasamentele mai apropiate de calea ferată au primit
punctaje mai mari.
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Distanţa până la un drum asfaltat, accesul la apă potabilă, accesul la apă de suprafaţă, distanţa
până la liniile de curent electric, accesul la reţeaua de canalizare: toate măsurate în kilometri;
distanţele mai scurte au primit punctaje mai mari.
Apropierea de serviciile sociale existente: s-a referit la distanţa – măsurată în kilometri – până
la spitale, şcoli, instituţii publice. Distanţele mai scurte au primit punctaje mai mari
Compatibilitatea cu instalarea unor surse de energie solară/eoliană: a fost cotată de la 1 la 5.
Valorile mai mari au indicat amplasamente mai adecvate pentru generarea acestor tipuri de
energie.
Infrastructura planificată/proiectată: a indicat, printr-o cotare de la 1 la 5, în ce mod poate fi
integrat un amplasament într-o infrastructură care va fi construită. Valorile mai mari au fost
atribuite zonelor unde este planificată dezvoltarea unor infrastructuri.
Poziţia amplasamentelor în raport cu locurile de muncă. În mod specific, au fost comparate
distanţele – în kilometri – dintre amplasamentul de strămutare şi exploatarea minieră propusă de
RMGC sau de alte zone industriale, agricole şi comerciale. Amplasamentele mai apropiate de
astfel de zone au primit punctaje mai mari.

Ca rezultat al acestei evaluări, a fost alcătuită o “scurtă listă” a amplasamentelor fezabile din punct
de vedere tehnic şi pe care RMGC şi le poate permite, atât în Roşia Montană cât şi în Abrud.
SELECŢIA AMPLASAMENTELOR PREFERATE
După alcătuirea acestei “scurte liste” de amplasamente acceptabile, a urmat consultarea
gospodăriilor interesate de strămutare, în legătură cu preferinţele acestora. În acest scop, au fost
organizate până la ora actuală, cinci întâlniri cu grupuri de gospodării interesate de strămutare, la
fiecare întâlnire participând câte 20 de persoane. În timpul acestor întâlniri, personalul
Departamentului de Dezvoltare Comunitară a prezentat localizarea şi descrierea zonelor de
strămutare identificate, consemnând toate opiniile şi îngrijorările. În timpul acestor întâlniri nu au
putut fi furnizate date privind amplasamentele din zona Alba Iulia, datorită unor probleme legate de
tranzacţiile de terenuri din această zonă. Deseori, persoanele invitate la aceste întâlniri au avut o
situaţie asemănătoare (de exemplu, locuitorii din apartamentele de bloc au preferat un anumit
amplasament, proprietarii de case mari au optat pentru un altul etc.). În acest fel, au putut fi
discutate şi examinate în amănunţime anumite puncte de vedere specifice.
Aceste întâlniri au furnizat un element valoros de orientare privind anumite amplasamente asupra
cărora să se concentreze munca de proiectare, ca şi alte elemente de interes. Concret, gospodăriile
participante la aceste întâlniri au manifestat un interes sporit pentru următoarele trei zone de
strămutare:
•
•

Piatra Albă (în Roşia Montană),
Varianta (în Abrud),

•

Dealul Furcilor în zona Alba Iulia.

Prin urmare, RMGC a demarat pregătirea unor prospecţiuni mai detaliate şi a unor investigaţii de
sol în aceste amplasamente, precum şi discuţii preliminare cu proprietarii implicaţi din aceste zone.
Suprafaţa totală a acestor patru amplasamente este de aproximativ 100 de hectare.
În plus, ocuparea tuturor amplasamentelor de relocare va fi inclusă în cadrul Planului de urbanism
general şi a Planului de urbanism zonal. Planurile de urbanism general pentru Roşia Montană,
Abrud şi Alba Iulia sunt aprobate, iar echipa de planificare a strămutării conlucrează cu
municipalităţile locale şi cu autorităţile judeţene pentru a obţine aprobarea Planurilor de urbanism
zonal pentru amplasamentele preferate de strămutare.
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ANEXA 16 – LEGISLAŢIA ROMÂNĂ PRIVIND PERSOANELE DEZAVANTAJATE
LEGEA NR. 416/2001: VENITUL MINIM GARANTAT, MODIFICATĂ PRIN
HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 2302/2004
Aplicarea acestei legi revine în responsabilitatea consiliului local. Nivelul venitului minim garantat
este de:
• 920.000 lei/lună pentru persoane singure
• 1.660.000 lei/lună pentru o familie cu două persoane
• 2.310.000 lei/lună pentru o familie cu trei persoane
• 2.870.000 lei/lună pentru o familie cu patru persoane
• 3.410.000 lei/lună pentru o familie cu cinci persoane
•

230.000 lei/lună pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face
parte din familie

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile de venit minim garantat şi
venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Familiile şi persoanele singure cu venituri nete
lunare până la nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% a cuantumului
ajutorului social pe familie, în cazul în care cel puţin un membru al familiei face dovada că lucrează
pe bază de contract individual de muncă sau convenţie civilă de prestări de servicii.
După statisticile primăriilor din Roşia Montană şi Abrud, 155 de persoane din cele două localităţi
au primit acest ajutor în ultimele 12 luni (a se reţine că nu toate aceste persoane trăiesc în zona de
impact a Proiectului). Este semnificativ să se remarce faptul că în timpul lunilor de iarnă, au fost
mai multe peroane care au solicitat şi care au primit acest ajutor, decât în lunile de vară.
LEGEA NR. 61/1993 MODIFICATĂ DE LEGEA NR. 261/1998: ALOCAŢIA DE STAT
PENTRU COPII
Aplicarea acestei legi cade în responsabilitatea Guvernului. În prezent alocaţia pentru copii este de
225.000 lei pe lună, plătită părinţilor sau tutorilor legali pentru fiecare copil de până la 16 ani sau de
până la 18 ani, dacă urmează o formă de învăţământ, , conform Hotărârii de Guvern nr. 2392/2004.
Această sumă este plătită indiferent de veniturile părinţilor sau ale tutorilor legali. Ea include şi pe
copii cu handicap de gradul întâi sau doi. Plata nu se face pentru părinţi sau tutori legali ai unor
copii de peste 7 ani care nu sunt încadraţi într-o formă de învăţământ, şi nici pentru copii care
petrec în instituţii sociale mai mult de 15 zile pe lună. Această sumă nu este impozabilă.
LEGEA NR. 114/1996: LOCUINŢE SOCIALE
Aceasta este responsabilitatea consiliului local. Locuinţa socială este definită ca locuinţa care se
atribuie cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii, a căror situaţie economică nu le permite
accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei. Locuinţa socială
poate fi reprezentată de o construcţie nouă sau de o construcţie veche reabilitată.
Normele de atribuire a locuinţelor sociale prevăd ca acestea să fie închiriate acelor familii al căror
venit net lunar pe ultimele 12 luni s-a situat cu 20% sub nivelul venitului minim garantat. Dovada
acestui venit se face pe baza actelor de impozitare.
Categoriile de persoane care pot beneficia de locuinţă socială sunt stabilite după următoarele
criterii:
• tinerii căsătoriţi care au, fiecare, vârsta de până la 35 de ani,
• tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani,
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invalizii de gradul II şi III,
pensionarii,
veterani de război şi văduve de război care beneficiază de Legea nr. 42/1990 şi de
Decretul-lege nr. 118/1990.

Contractul de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesta,
cu beneficiarii stabiliţi de consiliul local, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire, pe
baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale. Nivelul
chiriei nu va depăşi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele12 luni, pe familie. Diferenţa
până la valoarea nominală a chiriei, va fi subvenţionată de la bugetul local al unităţii administrativteritoriale unde este situată locuinţa socială.
Titularul contractului de închiriere este obligat să comunice primarului, în termen de 30 de zile,
orice modificare produsă în venitul net lunar al familiei, astfel încât chiria să poată fi modificată
corespunzător. Vânzarea locuinţei nu este permisă.
Nu pot beneficia de locuinţe sociale, potrivit acestei legi, persoanele sau familiile care deţin în
proprietate o locuinţă, au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, au beneficiat de
sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe.
Beneficiarii locuinţelor sociale nu au dreptul să subînchirieze, să transmită dreptul de locuire sau să
schimbe destinaţia spaţiului închiriat.
LEGEA NR. 17/2000: ASISTENŢĂ SOCIALĂ ACORDATĂ PERSOANELOR ÎN
VÂRSTĂ
Aceasta se realizează prin servicii şi prestaţii sociale (îngrijire temporară sau permanentă la
domiciliu sau în diverse instituţii sociale) precum şi alte prevederi sociale. Asistenţa nu include
sprijin bănesc deoarece persoanele vârstnice care o necesită, beneficiază de pensii de vârstă sau de
venitul minim garantat.
ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 102/1999: PROTECŢIA SPECIALĂ A
PERSOANELOR CU RETARD MINTAL ŞI A PERSOANELOR CU HANDICAP
Aceasta constituie o responsabilitate de stat care include o varietate de servicii şi prestaţii sociale
cum ar fi îngrijirea la domiciliu sau instituţionalizată, prevederi speciale legate de îngrijirea
sănătăţii, etc.
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ANEXA 17 – RAPORTUL PRIVIND EVOLUŢIA PLANULUI DE ACŢIUNE PENTRU
STRĂMUTARE ŞI RELOCARE
Stadiul actual al achiziţiilor
În perioada cuprinsă între sfârşitul anului 2002 şi luna mai 2004, RMGC a achiziţionat aproximativ
42% dintre locuinţele afectate. După această dată, RMGC a oprit achiziţia de proprietăţi pentru a
revizui strategia de strămutare şi relocare.
Prima strategie privind strămutarea şi compensările a fost elaborată în anul 2002, aceasta fiind
descrisă într-o versiune preliminară a Planului de acţiune pentru strămutare şi relocare, dată
publicităţii la începutul anului 2003. Această strategie a fost aplicată cu consecvenţă până în luna
iunie 2004, dată la care RMGC şi-a reevaluat abordarea, identificând necesitatea unor schimbări.
Noua abordare ia în considerare următoarele:
- reglarea cuantumul compensărilor în funcţie de unele modificări economice, incluzând
recenta aplicare a taxei pe valoare adăugată la construcţiile imobiliare
- schimbarea monedei de referinţă a Băncii Naţionale a României de la dolar SUA la euro
- numerarul adus în ţară de cetăţenii români care muncesc în străinătate, introducerea
creditului ipotecar
- perspectiva aderării României la Uniunea Europeană şi modificările aduse Constituţiei
în sensul garantării proprietăţii private
- actualizarea consultărilor cu reprezentanţii comunităţii locale, cu sprijin din partea unor
specialişti consultanţi străini.
- revizuirea bazelor de compensare şi a asistenţei pentru strămutare.
RMGC a iniţiat efectuarea unor studii specializate asupra evoluţiei pieţei imobiliare pe o rază de
250 km în jurul Roşiei Montane, dat fiind faptul că cele mai multe familii relocate au ales mutarea
în această zonă.
Între timp, experţii agricoli şi evaluatorii autorizaţi au contribuit la o reanalizare a principiilor de
compensare pentru terenuri, recolte şi pomi fructiferi. Aceste principii au fost îmbunătăţite în cursul
anului 2004, conducând la o revizuire a întregului pachet de compensări pentru strămutare, în ceea
ce priveşte criteriile de eligibilitate, cuantumul compensărilor şi asistenţa acordată în vederea
strămutării. Ediţia 2006 a Planului de acţiune pentru strămutare şi relocare se bazează pe aceste
principii revizuite.
Calcularea preţurilor unitare în vederea compensării
RMGC a angajat două companii externe de consultanţă pentru a obţine sprijin în analiza pieţei
imobiliare şi pentru a identifica valoarea de înlocuire pe piaţă, ca element fundamental în abordarea
RMGC bazată pe „vânzare şi cumpărare liber consimţite”.
Aceste companii de consultanţă au elaborat două seturi de date statistice, primul la jumătatea anului
2004, iar al doilea, spre sfârşitul anului 2005, ambele indicând tendinţele şi nivelul preţurilor
unitare care vor fi folosite în negocierea proprietăţilor. Compensările plătite acoperă două tipuri de
proprietăţi: proprietăţi rezidenţiale şi terenuri utilizate pentru mici activităţi agricole: terenuri
arabile, fâneţe, păşuni, terenuri neproductive, păduri şi grădini.
Calculele privind preţurile unitare ale terenurilor includ taxele aferente tranzacţionării, valoarea
recoltelor pierdute, costurile cerute de aducerea terenului nou achiziţionat la potenţialul celui
vândut. Aceleaşi principii au fost aplicate compensărilor pentru pomi fructiferi. Versiunile
anterioare ale Planului de acţiune pentru strămutare şi relocare nu aveau în vedere pomii fructiferi
nou plantaţi sau crescuţi.
F.Giovannetti pentru STANTEC
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Lipsa acestui element a cauzat numeroase neînţelegeri printre membrii comunităţii, fiind irosită
multă energie pentru a evita achiziţionarea pomilor din ultima categorie la preţul unor pomi ajunşi
la maturitate, deşi pomii nou plantaţi aveau o valoare clar inferioară în raport cu volumul de muncă
efectuat, cu costul materialului plantat şi cu lucrările agricole minimale.

Strategia de stramutare
La sfârşitul primului trimestru din 2005, o nouă echipă managerială a preluat conducerea
Companiei. Unul dintre primele obiective, declarate public, a fost acela de a considera dezvoltarea
amplasamentului de strămutare Piatra Albă ca pe o prioritate a Companiei.
Abordarea nu a vizat numai satisfacerea unor cerinţe de bază privind strămutarea, ci şi
îmbunătăţirea substanţială a standardului de viaţă, ca rezultat al proiectării. Astfel, a fost angajată o
echipă de arhitecţi specializaţi în dezvoltarea şi amenajarea zonelor montane, având drept obiectiv
dezvoltarea unui nou concept pentru centrul Piatra Albă, vizând satisfacerea la un standard înalt a
unor cerinţe de ordin social, cultural şi educaţional ale unei comunităţi aflate în plină dezvoltare.
Aceste noi elemente legate de dezvoltare, în corelaţie cu o mai mare flexibilitate în alegerea
modelelor de locuinţe pentru strămutare oferite de Companie în schimbul caselor aflate în ampriza
Proiectului, vor face din amplasamentul de la Piatra Albă un loc în care populaţia se va bucura să
trăiască.
Dezvoltarea amplasamentului va fi demarată în vara anului 2006 cu o primă fază de construcţie care
va avea în vedere drumurile interne, utilităţile şi clădirile publice care vor asigura funcţionalităţile
administrative ale comunei Roşia Montană, aflate în prezent, în zona afectată de Proiect.
Programul de opţiuni
La începutul lunii decembrie 2005, RMGC a iniţiat un Program de opţiuni destinat achiziţionării
proprietăţilor din zona afectată de Proiect, similar cu metoda „plăţii de intarziere” folosită în urmă
cu trei ani.
RMGC a achitat 3% în plus faţă de valoarea proprietăţilor ca plată de intarziere şi a cumpărat
proprietăţile în momentul reluării plăţilor.
Sursele şi necesitatea aplicării acestui program rezidă în întârzierile mari apărute în procesul de
achiziţionare a proprietăţilor, dar care nu s-au manifestat continuu pe parcursul derulării Proiectului,
precum şi în solicitările specifice venite din partea comunităţii.
Principalele elemente ale acestui program sunt următoarele:
• Cele 3 procente nu vor fi scăzute din valoare!
• Programul a început la 1 decembrie 2005.
• Programul sprijină angajamentul RMGC de a dezvolta şi implementa Proiectul.
• Comunitatea rezidentă în zona afectată de Proiect a dorit o conexiune mai trainică cu
RMGC.
• Pentru plata finală va fi aplicat principiul „primul venit – primul servit”.
• Contractul pentru cele 3 procente se aplică tuturor proprietăţilor nevândute ale fiecărui
proprietar aflat pe listele Companiei.
• Valoarea proprietăţilor este calculată utilizând noile preţuri, aceasta putând fi afectată de
fluctuaţia preţurilor pe piaţa imobiliară.
• Măsurătorile vor fi refăcute în acord cu noile principii de compensare.
• În momentul reluării plăţilor, după aprobarea Studiului de impact asupra mediului,
Compania va revizui preţurile fixate la semnarea contractului de opţiune

F.Giovannetti pentru STANTEC
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Dacă preţurile vor creşte, atunci se vor folosi preţurile noi; dacă preţurile vor scădea,
Compania va plăti conform preţurilor stabilite în contractul de opţiune deja semnat.
Programul de opţiuni va putea include orice persoană care optează pentru strămutare.

Programul utilizează noile rate şi metode de compensare, fiind prezentat în cadrul unei ample
campanii de informare tuturor părţilor interesate din Roşia Montană şi Abrud: membrilor
administraţiei locale, publicului larg, membrilor organizaţiei Pro Roşia Montană (la cererea
acestora). Reacţia primită din partea acestor părţi a fost inclusă în actuala versiune (2006) a Planului
de acţiune pentru strămutare şi relocare.
Programul de opţiuni şi mecanismul de rezolvare a plângerilor
Pe parcursul întâlnirilor publice organizate de RMGC în vederea informării şi consultării
comunităţii asupra acestui program, reprezentanţii Companiei au intenţionat să culeagă propuneri
privind plângerile şi persoanele cu rol de mediator al conflictelor, pentru a putea implementa acest
mecanism în forma descrisă de versiunile anterioare ale Planului de acţiune pentru strămutare şi
relocare. Din păcate, această abordare nu a condus la vreun rezultat, opinia generală fiind aceea că
fiecare proprietar va trata cu Compania de pe o poziţie individuală, fără amestecul unor terţe părţi.
Compania a consemnat această opinie, dar, când actualele precontracte semnate se vor transforma
în acorduri finale de achiziţie, RMGC va face din nou publică propunerea de a se alege două
persoane reprezentative din rândul membrilor de încredere ai comunităţii din Roşia Montană. Dacă
rezultatul va fi similar, aceste două persoane vor fi recrutate de Companie.
Evaluare şi monitorizare
Actuala versiune a Planului de acţiune pentru strămutare şi relocare a indicat faptul că primul raport
de monitorizare va fi făcut disponibil în momentul în care proporţia persoanelor strămutate sau
relocate se va apropia de 50%. Modificarea apărută în abordarea iniţială este datorată procesului de
achiziţie care a înregistrat întreruperi lungi în implementarea sa, neputând astfel să se constituie
într-o bază de referinţă pentru prezentul studiu. Dacă aprobarea Studiului de impact asupra mediului
va dura mai mult de 8 luni, acest proces va fi reluat de la numărul de achiziţie curent.
Până în momentul de faţă, ca un pas intermediar, personalul RMGC a vizitat majoritatea familiilor
relocate în vederea identificării problemelor majore şi în virtutea punerii în aplicare a unui program
de urmărire după relocare. Datele colectate vor fi utilizate în raport.
Procesul de monitorizare va avea un caracter intern, în timp ce evaluarea va constitui domeniul de
lucru al unei organizaţii independente.
Evaluarea externă va urma acelaşi model pentru o primă fază definită de strămutarea sau relocarea a
50% din populaţie, în timp ce un al doilea stadiu se va desfăşura la doi ani după completa
implementare a planului.
Contractori/experţi individuali/resurse pentru elaborarea versiunii 2006 a Planului de acţiune
pentru strămutare şi relocare

Frederic Giovannetti

Expert Stantec/independent în domeniul
strămutării

Kerry Connor

Expert
Stantec/independent/Banca
Mondială-IFC, co-autor al Manualului IFC
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privind strămutarea
Colliers International

Recensământul pieţei imobiliare

Axa Consult

Recensământul/evaluarea pieţei imobiliare

Gheorghe Pasca

Expert agricol – judeţul Alba

Proiect Alba

Documentaţie principală de urbanism
pentru amplasamentul de strămutare de la
Piatra Albă

Genesis

Dezvoltarea amplasamentul de strămutare
de la Piatra Albă

Musat & Associates

Consilieri juridici

Anca Dragoman

Consilieri juridici

Aneta Nascu, Bogdan Puiu, Cornel Dinu, Echipa
Departamentului
Cristian Albu, Elena Cutean, Elena comunitare al RMGC
Lorincz, George Beleiu, Jordan Bilan,
Liviu Popa
Max Smith

F.Giovannetti pentru STANTEC
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relaţii

Revizie/integrare a Studiului de impact
asupra mediului
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ANEXA 18 - FEBRUARIE 2006 - FEBRUARIE 2009 RAPORT PRIVIND
SITUAŢIA IMPLEMENTĂRII PLANUL DE ACTIUNE PENTRU RELOCARE
SI STRAMUTARE

18.1 Situaţia achiziţiei de proprietăţi in perioada februarie 2006 – februarie 2009
In perioada februarie 2006 – februarie 2009, achizitia de proprietati a parcurs
urmatoarea evolutie:
18.1.1. De la elaborarea ultimei versiuni a PLANULUI DE ACTIUNE PENTRU
RELOCARE SI STRAMUTARE (februarie 2006) până la data de 9 octombrie 2006
compania a încheiat precontracte de 3%.
18.1.2. Din 9 octombrie 2006 RMGC pana la data de 1 februarie 2008 RMGC a reluat
plăţile finale, revizuind in acest interval in doua randuri preturile de compensare conform
principiilor RRAP, in functie de dinamica pietei imobiliare; cele doua revizuiri ale
preturilor de compensare se regasesc in prezenta anexa.
18.1.3. In total, RMGC a achizitionat pana in prezent un număr de 794 proprietăţi
rezidenţiale (gospodării) şi 1544 proprietăţi nerezidenţiale (terenuri).
18. 1.4. Pentru a dezvolta proiectul minier RMGC mai are de achiziţionat un număr de
155 proprietăţi rezidenţiale si 422 nerezidentiale. Din totalul de 155 gospodarii, 98 se afla
sub amprenta obiectivelor si 57 dintre acestea sunt amplasate in zone neafectate intre
obiective.

18.2 Schimbări intervenite în stabilirea preţurilor în vederea compensării
Corelat cu evoluţia preţurilor pe piaţa imobiliară, în perioada februarie 2006-august 2007
au intervenit doua serii de creşteri ale preţurilor în vederea compensării:
0.1

09.10.2006

0.2

13.03.2007

In data de 31.01.2008 achizitia de proprietati a fost oprita, iar in momentul in care va fi
reluata va avea loc o noua revizuire a preturilor de compensare, pe baza studiilor de piata
imobiliara.

18.2.1. Noile valori unitare de compensare aplicate din 09.10.2006
În conformitate cu clauzele Programului de Opţiuni (contracte ex-ante cu opţiuni de 3%)
şi cu Planul de acţiune pentru relocare şi strămutate, s-au realizat studii de specialitate
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asupra dezvoltării pieţei imobiliare pe o rază de 250km în jurul Proiectului, astfel
evaluându-se noi valori de înlocuire pentru terenuri şi recolte, pomi fructiferi şi structuri
(clădiri sau elemente specifice). Valoarea echivalentă a pachetului de compensare poate fi
folosită liber pentru a cumpăra o nouă locuinţă, construită de RMGC pe unul din
amplasamentele de relocare din Piatra Albă sau Alba Iulia, sau poate fi înmânată în
numerar.

Noile valori unitare folosite la compensare/Comparaţie cu vechile valori:
Case/structuri

Preţuri unitare vechi case

Preţuri unitare noi case

Euro/mp

Euro/mp

casa tip 1

195

270

casa tip 1

casa tip 2

250

340

casa tip 2

casa tip 3

310

420

casa tip 3

casa tip 4

375

510

casa tip 4

apartament

250

400

apartament

Compensare pentru reţeaua de apă şi
canalizare

euro

Casă standard – reţea de apă existentă în
curte

Preţuri unitare folosite

Reţea de apă şi canalizare existentă în

Preţul casei+590 euro
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baie
Reţea de apă şi canalizare în bucătărie

Preţul casei+250 euro

Fosă septică

Se plăteşte separat

Casă fără orice fel de sistem de
alimentare cu apă existentă în cadrul
curţii

Se deduc 750 euro din preţul casei

A – funcţionalitatea
Up – preţ unitar
S – suprafaţa
Np – număr de
persoane ce locuiesc în
casă

C=A+Up*S+500*Np

Nr. de
puncte

Vechea
valoare
în euro

Noua valoare
în euro

A

100

10000

13500

Intrare separată în gospodărie

5

500

675

Delimitare fizică vizibilă a gospodăriei

5

500

675

Utilităţi separate / individuale per gospodărie,
apă (8p), electricitate (18p), linie telefonică (3p),
cablu TV (1p).

30

3000

4050

Seturi separate/individuale de anexe gospodăreşti

10

1000

1350

Clădiri sanitare separate/individuale

10

1000

1350

Bucătărie individuală separată complet echipată

25

2500

3375

Acces liber individual la spaţiul locuibil, fără
tulburarea posesiei şi a folosinţei exclusive a
spaţiului deţinut de către o altă persoană sau
familie

15

1500

2025

Terenuri

Tip teren

Vechiul preţ

Noul preţ
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euro/m2

construibil 8.333

16.5

arabil 0.941

1.05

fânaţ 0.557

0.62

păşune 0.128

0.14

neproductiv 0.011

0.011

pădure 0.72

1.2

gradină în arabil 1.098

1.23

grădină curte 8.932

17.13

Noi preţuri pentru pomi fructiferi

Tip pom

Valoare de compensare pentru pomi fructiferi

Preţ vechi în euro / buc.

Preţ nou în euro / buc.

Prun

35

40

Măr

44

48

Păr

50

52

Nuc

135

152

Cireş/vişin

40

45

Pomi fără fructe

Condiţii de plată

Nu se compensează
dacă înălţimea este

Valoare de compensare peste înălţimea
minimă
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sub ….
Înălţime (m)

Vechiul preţ în
euro / buc

Noul preţ în euro /
buc

Prun

1,2

4

4,5

Măr

1

4,5

5

Păr

1

4,5

5

Nuc

1,5

6

7

Cireş/vişin

1,5

4

4,5

Exemple de oferte

Vechiul preţ în euro

Noul preţ în euro

1

31510

45626

2

33496

47540

3

33270

47350

4

43387

56000

5

44438

67319

6

54117

72603

7

63330

82735

8

74911

93702

9

86257

112481

10

140475

183017
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Preţ pivniţă euro

Pivniţă m2

Preţ cu finisări minime euro

Piatra Albă
Preţ cu
finisări
minime
Preţ cu
şi pivniţă finisări
fără
minime,
teren
pivniţă şi
400 m2
de teren
la
valoare
de
înlocuire

Preţ cu
25% mai
putin,cu
finisări
minime,
pivniţă şi
400 m2
de teren
la
valoare
de
înlocuire

Preţ cu
finisări
minime,
pivniţă şi
600 m2
de teren
la
valoare
de
înlocuire

Preţ cu
25% mai
putin,cu
finisări
minime,
pivniţă şi
600 m2
de teren
la
valoare
de
înlocuire

Preţ cu
finisări
minime,
pivniţă şi
800 m2
de teren
la
valoare
de
înlocuire

Preţ cu
25% mai
putin,cu
finisări
minime,
pivniţă şi
800 m2
de teren
la
valoare
de
înlocuire

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Suprafaţă
m2
65

18655

25

3500

22155

25487

20823

27153

22486

28819

24155

88

25256

25

3500

28756

32088

25774

33754

27440

35420

29106

108

30996

30

4200

35196

38528

30779

40194

32445

41860

34111

111

31857

26

3640

35497

38829

30865

40495

32531

42161

34197

118

33866

29

4060

37926

41258

32792

42924

34458

44590

36124

154

44198

30

4200

48398

51730

40681

53396

42347

55062

44013
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m2

euro

Preţ pivniţă euro

Pivniţă

Preţ cu finisări minime

Suprafaţă

Tip de locuinţă

Alba Iulia

m2

Preţ cu
finisări
minime
şi
pivniţă
fără
teren

Preţ cu
finisări
minime,
pivniţă şi
400 m2 de
teren la
valoare de
înlocuire

Preţ cu
finisări
minime,
pivniţă şi
600 m2 de
teren la
valoare
de
înlocuire

Preţ cu
finisări
minime,
pivniţă şi
800 m2 de
teren la
valoare
de
înlocuire

euro

euro

euro

euro

1SS1 65

18655 25

3500

22155

25487

27153

28819

1SS2 88

25256 25

3500

28756

32088

33754

35420

2SS1 88

25256 25

3500

28756

32088

33754

35420

2SS2 107

30709 30

4200

34909

38241

39907

41573

3SS1 111

31857 26

3640

35497

-

40495

42161

3SS2 120

34440 29

4060

38500

-

43498

45164

3TS1 139

39893 26

3640

43533

46865

48531

50197

4TS1 149

42763 40

5600

48363

51695

53361

55027

Compania construieşte casele la Piatra Albă şi Alba Iulia cu preţul de 287 euro/mp(270
euro/mp pentru construcţie+17 euro/mp pentru acoperiş) iar preţul terenului a rămas
acelaşi, de 8.33 euro /mp.

18.2.2. Noile preţuri unitare aplicate pentru compensare din 13 martie 2007
În cadrul şedinţelor publice desfăşurate la începutul anului 2007, oamenii au cerut
revizuirea preţurilor datorită creşterii înregistrate pe piaţa imobiliară din zonele urbane
preferate pentru relocare. Acesta a fost motivul pentru care RMGC a comandat noi studii
de piaţa imobiliară şi a hotărât actualizarea preţurilor în funcţie de rezultatele acestora.
Tabelul 2 prezintă noile preţuri aplicate din 13 martie 2007.
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Tabelul 2: Noile preţuri unitare pentru Compensări aplicate din 13 martie 2007 –
Comparaţie cu vechile valori:
Case / Structuri

Vechile preţuri unitare pentru case

Noile preţuri unitare pentru case

Euro / m2

Euro / m2

Casă tip 1

270

300

Casă tip 1

Casă tip 2

340

375

Casă tip 2

Casă tip 3

420

460

Casă tip 3

Casă tip 4

510

560

Casă tip 4

Apartament

400

450

Apartament

A – funcţionalitatea Nr. de Vechea
Up – preţ unitar puncte
valoare
S
–
suprafaţa
în euro
Np – număr de
persoane ce locuiesc în
casă

C=A+Up*S+500*Np

A

100

Noua valoare
în euro

13500

15000

Intrare separată în gospodărie

675

750

Delimitare fizică vizibilă a gospodăriei

675

750

Utilităţi separate / individuale per gospodărie, 30
apă (8p), electricitate (18p), linie telefonică (3p),
cablu TV (1p).

4050

4500

Seturi separate/individuale de anexe gospodăreşti

1350

1500

Clădiri sanitare separate/individuale

1350

1500

Bucătărie individuală separată complet echipată

3375

3750
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Acces liber individual la spaţiul locuibil, fără 15
tulburarea posesiei şi a folosinţei exclusive a
spaţiului deţinut de către o altă persoană sau
familie

Tip teren

2025

Vechiul preţ

Noul preţ

euro/m2

euro/m2

construibil 16,5
arabil 1,05
fânaţ 0,62
păşune 0,14
neproductiv 0.011
pădure 1,2
grădină în arabil 1,23
grădină curte 17,13

2250

21
1,24
1
0,16
0.013
1,4
1,42
21,63

Preţ pivniţă euro

Pivniţă m2

Preţ cu finisări minime euro

Piatra Albă

Preţ cu
finisări
minime
şi
pivniţă
fără
teren

Preţ cu
Preţ cu
Preţ cu
25%
25%
25%
mai
mai
mai
Preţ cu putin,cu Preţ cu putin,cu Preţ cu putin,cu
finisări
finisări
finisări
finisări
finisări
finisări
minime, minime, minime, minime, minime, minime,
pivniţă
pivniţă
pivniţă
pivniţă
pivniţă
pivniţă
şi 400
şi 600
şi 800
şi 600
şi 800
şi 400
m2 de
m2 de
m2 de
m2 de
m2 de
m2 de
teren la teren la teren la teren la teren la teren la
valoare
valoare
valoare
valoare
valoare
valoare
de
de
de
de
de
de
înlocuire înlocuire înlocuire înlocuire înlocuire înlocuire
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Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Suprafaţă
m2
65

20605 25

3850

24455

28655

21491

30755

23066

32855

24641

88

27896 25

3850

31746

35946

26960

38046

28535

40146

30110

108

34236 30

4620

38856

43056

32292

45156

33867

47256

35442

111

35187 26

4004

39191

43391

32543

45491

34118

47591

35693

118

37406 29

4466

41872

46072

34554

48172

36129

50272

37704

154

48818 30

4620

53438

57638

43229

59738

44804

61838

46379

Preţ cu
finisări
minime
şi
pivniţă
fără
teren

Preţ cu
finisări
minime,
pivniţă şi
400 m2 de
teren la
valoare de
înlocuire

m2

euro

Preţ pivniţă euro

Pivniţă

Preţ cu finisări minime

Suprafaţă

Tip de locuinţă

Alba Iulia

m2

Preţ cu
finisări
minime,
pivniţă şi
600 m2 de
teren la
valoare
de
înlocuire

Preţ cu
finisări
minime,
pivniţă şi
800 m2 de
teren la
valoare
de
înlocuire

euro

euro

euro

euro

1SS1 65

20605 25

3850

24455

28655

30755

32855

1SS2 88

27896 25

3850

31746

35946

38046

40146

2SS1 88

27896 25

3850

31746

35946

38046

40146

2SS2 107

33919 30

4620

38539

42739

44839

46939

3SS1 111

35187 26

4004

39191

43391

45491

47591

3SS2 120

38040 29

4466

42506

46706

48806

50906

3TS1 139

44063 26

4004

48067

52267

54367

56467
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47233 40

6160

53393
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57593

59693

61793

18.3 Strategia de strămutare
Fără a exclude opţiunea pentru relocare, RMGC s-a angajat faţă de comunităţile din zona
propusă pentru a fi dezvoltat proiectul minier să construiască unul sau mai multe
amplasamente de stramutare, conform opţiunilor exprimate de comunitate.
Pentru a conserva comunitatea şi reţelele de relaţii sociale din comunitate, compania
încurajează familiile din zona de impact a proiectului să opteze pentru strămutare, printro serie de măsuri (beneficii oferite):
- pentru cei care optează pentru o construcţie nouă la Piatra Alba, RMGC suportă
25% din costul total al construcţiei (casă de locuit), proprietarul urmând să plătească
doar 75% din valoarea totală a casei.
- RMGC se obligă în scris prin contractele de vânzare-cumpărare şi schimb că va
asigura un loc de munca pentru cel puţin un membru din familie în faza de construcţie
a minei.
S-au luat măsuri speciale pentru prezervarea comunităţii, a reţelelor sociale şi a identitatii
sociale si culturale: conservarea sistemelor de vecinătate şi de rudenie constituie un
principiu esential în cadrul proiectarii amplasamentelor de stramutare.
Un Program pentru Renasterea Comunitatii prin revitalizarea tradiţiilor a fost elaborat si a
inceput sa fie derulat in luna ianuarie 2009 impreuna cu Primaria Rosia Montana si
Consiliul Judetean.

18.3.1. Stadiul construcţiei amplasamentelor de strămutare
Conform Planului de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (versiunea februarie 2006),
au fost studiate mai multe locaţii pentru amplasamentele de relocare, iar decizia finală
luată de companie împreună cu autorităţile locale şi prin consultări cu comunitatea s-a
profilat în cele din urmă după cele două aspiraţii majore care au fost exprimate:
-

o parte a comunităţii doreşte să rămână în zona Roşia Montană pentru a beneficia de
oportunităţile de dezvoltare care vor fi oferite de către Companie şi de proiectul
minier;

-

cealaltă parte este orientată spre căutarea unor oportunităţi de dezvoltare oferite de
zonele urbane, de dorinţa de a trăi la oraş.

Urmând cele două aspiraţii ale comunităţii, Compania a propus sa fie dezvoltate două
zone de stramutare: Recea – Alba Iulia si Piatra Albă – Roşia Montană.
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18.3.1.1.1. Situaţia actuală a amplasamentului de strămutare Piatra Albă
Pe parcursul anului 2007, ONG-urile care se opun proiectului Rosia Montana au obtinut
suspendarea in instanta a documentatiilor de urbanism ale localitatii Rosia Montana,
suspendarea Certificatului de Urbanism si a altor documente emise de autoritati, iar in
septembrie 2007, procesul de avizare a proiectului minier a fost oprit de către Ministerul
Mediului. In aceste conditii RMGC a decis restrangerea activitatilor sale, oprirea
achizitiei de proprietate precum si oprirea constructiei zonei de stramutare Piatra Alba.
RMGC a organizat consultari cu familiile care au optat pentru o casa in amplasamentul
de stramutare Piatra Albă si au stabilit urmatoarele:
-

semnarea unei anexe pentru noi termene de predare a caselor;
plata penalitatilor de intarziere;
măsuri de asistare a familiilor pentru perioada în care aşteaptă construirea casei în
Piatra Albă; problemele cele mai importante care au fost ridicate de catre familiile
afectate de intarzieri au fost legate mai ales de lipsa locurilor de muncă; desi
RMGC se afla într-o perioadă de restrangere a activitatii si concedieri colective,
au fost identificate o serie de locuri de munca temporare la contractori si furnizori
locali de servicii.

18.3.1.2. Amplasamentul de la Alba Iulia – cartierul “La Recea”
Până la sfârşitul anului 2008 au optat pentru construcţia unei case în cartierul Recea –
Alba Iulia 125 gospodarii; in plus fata de cele 125 de gospodarii, alte 3 familii au optat
pentru un lot in cartierul Recea, urmand a-si construi o casa in regie proprie.
La începutul procesului de consultare pentru cartierul Recea, Departamentul de Relaţii
Comunitare a organizat vizite la Alba Iulia - La Recea şi a creat posibilitatea de a alege
(rezerva) lotul de casă - înainte de a lua decizia de a vinde proprietatea din zona de
impact a proiectului. Pentru a prezerva comunitatea sunt luate în considerare toate
opţiunile care au fost formulate în acest sens: alegerea vecinilor, a numelor de strazi etc.
Compania este orientată în gestionarea schimbării de principiul conform căruia câştigul
înregistrat în standarde de viaţă mai ridicate să nu fie asociat cu pierderea valorilor
intangibile ale comunitatii: tradiţiilor, sarbatorilor, credintelor. Ambele amplasamente de
strămutare au fost proiectate în ideea că aceste valori să nu se risipească iar comunitatea
să rămână laolaltă.
La data de 18/07/2007, RMGC a marcat începerea lucrărilor de construcţie printr-un
eveniment la care a invitat atât autorităţile locale şi regionale, cât şi familiile care vor
locui în noul cartier, reprezentanţi ai ong-urilor, confesiunilor, mass-media.
În 2008, după ce a fost finalizata infrastructura, s-au contractat toate cele 125 de case. In
prezent (februarie 2009) casele se afla in diferite etape de construcţie. La Recea este un
cartier rezidenţial de 22 hectare cu infrastructură modernă (drumuri, canalizare,
alimentare cu apă şi curent electric). Cartierul va cuprinde în total 170 parcele – în
prezent(februarie 2009), se afla în construcţie 123 case.
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La sfârşitul anului 2008 a început construcţia la 123 de case care au avut fundaţia
terminată la sfârşitul lui noiembrie 2008; 37 de case au fost finalizate pentru recepţie în
decembrie 2008. În total 80 de case vor fi finalizate până la etapa de recepţie la sfârşitul
lunii martie 2009. Predarea caselor catre rezidenţi va incepe in luna iunie 2009.
Pe acest amplasament s-a lucrat, până în prezent, 18 luni fără nici un incident care să
ducă la rănirea vreunui muncitor şi care să necesite timp de îngrijire (ore de muncă
pierdute). Peste 1400 de persoane au lucrat pe amplasament, in total in diferite perioade,
în timpul constructiei cartierului.
Dezvoltarea cartierului a insemnat o investiţie de peste 32 milioane dolari, contractorii,
furnizorii si forta de munca fiind selectati in cea mai mare parte din municipiul Alba si
imprejurimi.
18.3.3. Etapa pregătitoare pentru procesul de strămutare a amplasamentului din
Alba Iulia, cartierul La Recea
Deoarece în martie 2009 vor fi gata primele case, Departamentul de Relaţii Comunitare a
initiat o etapă pregătitoare pentru strămutarea. Această procedură este conformă cu
standardele internaţionale de responsabilitate pentru strămutare prin care se recomanda
asigurarea, intr-un astfel de proces, de “etape tranzitorii şi pregătitoare”.
Aceasta etapa include un amplu Plan de Masuri: deschiderea unui Birou de Consiliere si
Orientare la Recea; analiza socio-demgrafica a populatiei viitoarei comunitatii Recea;
evaluarea nevoilor lor la noua locatie; recensamantul copiilor de varsta scolara si
prescolara; inscrierile si transferurile acestora la scoli si gradinite din Alba Iulia;
identificarea nevoilor varstnicilor si altor categorii vulnerabile; stabilirea unei proceduri
pentru transferul documentelor de identitate, transferul tuturor persoanelor asigurate in
sistemul medicilor de familie Alba Iulia; transferul dosarelor de pensii si altor prestatii
sociale; identificarea de locuri de munca; participarea la targuri de locuri de munca si alte
masuri de mediere pe piata fortei de munca; dialogul cu autoritatile locale din Alba Iulia;
evenimente pentru refacerea comunitatii si pentru integrarea comunitatii in comunitatea
gazda; realizarea unui ghid al proincipalelor institutii si zone de servicii precum si a unui
ghid de viata; alte masuri destinate sa faciliteze adaptarea familiilor in noul mediu etc.
În conformitate cu PLANUL DE ACTIUNE PENTRU RELOCARE SI STRAMUTARE,
RMGC va informa periodic autorităţile locale din Alba in legatura cu evolutia si
managementul impactului procesului de strămutare.
Această etapă a început cu o evaluare a nevoilor familiilor strămutate; aceste date vor
permite alocarea de activităţi de sprijin conform nevoilor sau dificultatilor de integrare
ale fiecărei familii.
Pe parcursul acestui proces, vor fi trimise de asemenea informări în mass-media pentru
publicul interesat de evolutia acestui proces si de managementul de reducere a impactului
social al stramutarii.
18.4. Monitorizarea gospodariilor relocate
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18.4.1. Optiunile celor 794 de gospodarii achizitionate
Din 794 proprietăţi rezidenţiale cumpărate de RMGC, 501 gospodarii au optat pentru
relocare (138 familii sunt în apropierea Proiectului – la 20-25 km de proiect, 227 sunt
relocate în judeţul Alba şi Hunedoara – la o distanta de aproximativ 70-80 km şi 64
familii sunt relocate în judeţe precum Arad, Timişoara, Cluj, Bihor – 100-300km); după
cum s-a menţionat în secţiunile de mai sus, 125 familii aşteaptă finalizarea caselor in
cartierul Recea, iar 25 familii aşteaptă finalizarea caselor in Piatra Albă.
Diferenţa reprezintă 143 case cumpărate de RMGC fără rezidenţi.
Decisive pentru orientarea optiunilor comunitatii (relocare vs stramutare) au fost
strategiile de viata ale familiilor din zona propusa pentru a fi dezvoltat proiectul.
Astfel, optiunea pentru relocare a fost orientata de:
- o tendinta migratorie preexistenta in zona Rosia Montana inainte de venirea
companiei: din totalul de gospodarii achizitionate pana in prezent, 143 au fost
case nelocuite, familiile care detineau in proprietate aceste case fiind de multa
vreme plecate din zona Rosia Montana; destinatiile preferate au fost Arad,
Timisoara (migratie economica, in cautarea unor oportunitati de dezvoltare);
- urmand acest model de migratie, atunci cand RMGC a initiat procesul de
achizitie a proprietatilor, 64 de familii s-au mutat in judetele Arad, Timisoara,
Cluj, Bihor;
- 227 s-au mutat in judetul Alba si judete invecinate – dintre acestia 45 s-au mutat
in Deva sau in alte localitati din judetul Hunedoara iar 182 de familii s-au mutat
in Alba Iulia si judetul Alba; aceasta a indicat in mod clar Alba Iulia ca
destinatie preferata motivand decizia companiei pentru a construi un cartier de
stramutare in Alba Iulia;
- 138 de familii s-au mutat in imediata vecinatate a zonei Rosia Montana din
dorinta – pe de o parte, de a se muta intr-o casa mai buna, mai aproape de
drumul principal sau de orasele invecinate pentru a avea acces la facilitati si
servicii urbane, dar in acelasi timp pentru a ramane intre rude, cunoscuti, avand
acces la toate beneficiile prezente si viitoare ale proiectului: loc de munca,
programe de formare profesionala, sprijin pentru a deschide o mica afacere,
diferite facilitati oferite de companie (compania asigura transport pentru
comutarea zilnica in localitati situate pana la 35 de km fata de Rosia Montana in
cadrul politicii de responsabilitate fata de angajati si managementului
mobilitatii); destinatiile preferate pentru aceasta optiune au fost: satele comunei
Rosia Montana aflate in afara zonei propuse pentru a fi dezvoltat proiectul
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minier (indeosebi satele aflate la drumul principal), orasele invecinate Abrud,
Campeni, Ciuruleasa si Bucium;
De obicei familiile care au optat pentru relocare in judete indepartate s-au
alaturat unei parti a familiei mutata de mai mult timp din Rosia Montana(in
cadrul procesului migrator preexistent) pentru a fi impreuna, a se intr-ajutora, a
deschide o afacere, a locui intr-un oras mare unde posibilitatile de a gasi un loc
de munca sunt mai multe, unde copiii lor sa poata urma scoli mai bune si sa
mearga la universitate
Din totalul gospodariilor care au optat pentru relocare (501), 100 erau locuite de
o persoana varstnica care intentiona sa plece la copii

Optiunea pentru stramutare la La Recea a fost motivata de:
- dorinta de a trai la oras, in resedinta judet, intr-o locuinta noua, moderna tip vila si de
a ramane totodata impreuna cu o parte a comunitatii;
- pret la mp construit la cheie subventionat de companie;
- infrastructuri moderne, standarde de viata ridicate;
Optiunea pentru stramutare la Piatra Alba – Rosia Montana a fost motivata de:
- dorinta de a nu parasi comunitatea, de a ramane in Rosia Montana, mandria de a
fi rosian si a ramane intre rosieni, asteptarile mari create de companie privind
viitorul acestei zone, dorinta de a locui intr-un sat in acelasi timp modern si care
pastreaza traditiile specifice unei comunitati miniere;
- 25 de familii au in prezent contractata o casa in situl de stramutare Piatra Alba;
Trebuie mentionat ca numarul optiunilor a pentru o casa la Piatra Alba a fost mai mare
in timpul consultarilor pe tema designului caselor si centrului civic (80 de familii) dar a
scazut in timp datorita blocajului in autorizarea proiectului minier si in obtinerea
permiselor necesare pentru avansul lucrarilor de constructiila Piatra Alba.

18.4.2. Sistemul de monitorizare a familiilor in proces de relocare si stramutare
Monitorizarea este un element cheie al Sistemului de Management al Impactului Social.
Planul de Acţiune pentru Relocare şi Strămutare (februarie 2006, vol.2, p. 79) prevede că
“primul raport de monitorizare va fi facut disponibil în momentul în care proporţia
persoanelor relocate atinge 50%.”
RMGC a facut disponibil un raport de monitorizare în mai 2006 (cand proportia
gospodariilor relocate atinsese 42%) şi următorul în februarie 2007(acesta a abordat
aceleasi familii, respectiv seria gospodariilor relocate in perioada 2002-2005). Prima
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monitorizare a fost realizata cu resurse interne de catre Departamentul Relatii
Comunitare, in timp ce a doua a fost realizata cu consultant extern (Promeso Consulting).
Cu exceptia unui numar de 10 familii care au intampinat dificultati in adaptarea si
integrarea in noile locatii, monitorizarile nu au evidenţiat probleme majore datorate
relocării; cea mai mare parte a familiilor relocate apreciază că s-au mutat în condiţii de
viaţă mai bune(89%). În general decizia de a vinde companiei s-a suprapus peste un
proiect de viitor al familiei, ceea ce inseamna ca procesul de relocare nu s-a petrecut
altfel decât în cazul migraţiei obişnuite – decizia fiind motivată de aspiraţia spre zone
urbane, căutarea de oportunităţi mai bune de dezvoltare personală, de a îmbunătăţi
potenţialul şi şansele generaţiei următoare.
Un studiu independent realizat în vara anului 2007 de către o echipă a Universităţii din
Alba Iulia a aratat că: “populaţia relocată sau strămutată a primit sume compensatorii
care depăşesc valoarea de piata imobiliara dinaintea inceperii achizitiei de proprietate şi
are posibilitatea să trăiască la standarde mai ridicate” (Sursă: Studiu asupra impactului
social şi economic al Proiectului Roşia Montană , Alba Iulia, 2007, p. 11).
Similar, în conformitate cu acest studiu, care a avut scopul de a prezenta o evaluare
generală a impactului economic şi social al Proiectului Roşia Montană asupra zonei de
influenta a proiectului, aspectele strămutării şi relocării populaţiei locale evaluate ca
avand un impact pozitiv au fost:
•

•
•

•

•

acordarea unor compensări financiare substanţiale, cu mult peste valoarea pieţei,
pentru proprietăţile cumpărate de companie, a determinat un flux financiar către
populaţie, care poate fi folosit nu doar pentru reconstrucţia clădirilor deteriorate şi
aducerea acestora la un standard mai bun, dar şi pentru a demara diverse investiţii
sau afaceri personale care să genereze venituri;
beneficiile relocării persoanelor care au această opţiune sunt: apropiere de copii,
condiţii de trai mai bune, acces la locuri de muncă mai bune disponibile pe piaţă.
pentru persoanele care au optat pentru strămutarea la una din cele doua locaţii,
Piatra Albă sau Recea preţurile practicate de Companie pentru construcţia de case
şi terenul aferent construcţiei este sub preţul pietei, compania suportând 25% din
costul total al construcţiei la Piatra Albă.
complementar facilităţilor anterior menţionate, persoanele relocate sau strămutate
au beneficiat de alte facilităţi cum ar fi: asigurarea unui loc de munca pentru cel
puţin un membru al familie în faza de construcţie a proiectului, asistenţă în
căutarea unei noi gospodării, asistenţă socială şi medicală, calificare profesională
şi asistenţă în plasarea pe piaţa muncii, consiliere financiară.
amplasamentul locaţiilor de strămutare oferă posibilitatea celor care doresc să
continue modul tradiţional de viaţă (Piatra Albă) cât şi posibilitatea să–şi schimbe
întrucâtva stilul de viaţă rural cu unul urban (Alba Iulia – La Recea).

18.4.3. Pe lângă monitorizarea pe baza unei anchete reluată la anumite intervale de timp,
Departamentul Relaţii Comunitare a introdus un mecanism de monitorizare permanentă,
mecanism care permite intervenţia prin Programul de suport pentru relocare şi strămutare
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pentru soluţionarea dificultăţilor apărute în procesul de adaptare la noua locaţie. Cele mai
multe solicitări sunt legate de găsirea unui loc de muncă pentru persoanele cu vârsta peste
45 de ani, sau a unui loc de muncă mai bine plătit.
18.5. Organizarea Programului de Suport pentru Relocare şi Strămutare in cadrul
Departamentului Relatii Comunitare
18.5.1. Pana in anul 2006, Compania a asistat comunitatea în timpul procesului de
relocare în conformitate cu prevederile “Planului de acţiune pentru relocare şi
strămutare” prin intermediul personalului Departamentului Relatii Comunitare, acesta
avand o sectiune socio-economica dedicata refacerii mijloacelor de trai la noua locatie.
Dupa prima monitorizare a familiilor relocate (mai 2006) a fost resimtita nevoia unei
asistente specializate in asigurarea unui management al impactului social performant si in
Departamentul Relatii Comunitare a fost incadrat un sociolog.

18.5.2. În 2007, după elaborarea celui de al 2-lea Raport de monitorizare a familiilor
relocate, RMGC a decis să abordeze monitorizarea nu doar pe baza unor rapoarte
periodice, ci ca proces continuu.
Astfel, in cadrul Departamentului Relaţii Comunitare a fost creata o sectiune dedicata
acestei activitati, cu personal specializat (asistenti sociali si ocupationali) care deruleaza
Programul de Suport pentru Procesul de Relocare si Stramutare.
Acest program furnizează diverse tipuri de asistenţă pentru persoanele afectate,
capacitandu-le in gestionarea procesului de schimbare şi integrare in noile locatii.
Personalul specializat al Programului – selectat în conformitate cu legislaţia naţională din
domeniul serviciilor sociale cuprinde: 2 asistenti sociali si un consilier ocupaţional sub
coordonarea unui sociolog, manager pentru gestionarea impactului social al procesului de
strămutare.
18.5.4. Serviciile de suport oferite în procesul de relocare/strămutare
Consiliere financiară
În parteneriat cu băncile, furnizează diverse instrumente de economisire a banilor, pe
baza cărora persoanele în cauză pot lua decizii financiare înţelepte.
Asistenţă imobiliara
Asigură accesul persoanelor care urmeaza sa se reloce, inca inainte de a lua decizia de a
vinde proprietatea, la informatii si analize pe baza carora sa identifice o noua gospodarie
potrivita cu nevoile de locuire, aspiratiile si planurile de viitor ale familiei, dar si cu
veniturile si capacitatea de a realiza un buget de familie echilibrat in noua locatie.
Asistenţă în parcurgerea formalităţilor de vânzare-cumpărare.
Servicii de asistenţă socială
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-

servicii sociale cu caracter primar: identificarea anumitor situaţii de
dificultate/vulnerabilitate; măsuri pentru prevenirea sau limitarea unor situaţii de
dificultate sau vulnerabilitate; activităţi de informare şi consiliere a drepturilor
respective în conformitate cu legislaţia naţională;
informatii privind serviciile sociale cu caracter specializat existente in noile locatii;
- servicii de sprijin pentru înscrierea la medic de familie, informatii referitoare la
serviciile medicale pentru asigurati si neasigurati; identificarea de solutii pentru
familii/persoane cu probleme speciale de sanatate.
Servicii de training ocupaţional şi profesional
-

-

-

servicii pentru găsirea unui loc de muncă – de tip job-club, cu scopul de a forma
abilităţi pentru: întocmirea unui CV, compunerea unui scrisori de intenţie,
marketing personal, găsirea canalelor posibile ce duc la o angajare, contactarea
telefonică a posibililor angajatori, pregătirea şi participarea la un interviu,
negocierea pachetelor salariale, abilităţi de operare calculator de bază, dobândirea
unui comportament adecvat pentru păstrarea locului de muncă;
servicii de mediere a unui loc de muncă pe piaţa muncii: sprijin în găsirea unui
loc de muncă potrivit aspiraţiilor personele şi calificărilor (informare despre
locurile de muncă disponibile, condiţiile care trebuiesc îndeplinite pentru
obţinerea acestora, asistenţă în procesul de obţinere a unui loc de muncă)
servicii de training profesional: cursuri de calificare şi recalificare pentru locurile
de muncă oferite pe piaţa de muncă din zona de relocare sau strămutare; cursuri
de abilitati profesionale de bază (operare PC, engleză).

Servicii de consultanţă pentru dezvoltarea unei mici afaceri:
dezvoltarea unui plan de afaceri şi sprijinul necesar pentru înfiinţarea unei afaceri:
întocmirea planului de afaceri; înregistrarea afacerii; sprijin în obţinerea
imprumuturilor; sprijin în accesarea grant-urilor financiare; sprijin în recrutarea şi
selecţia personalului; consultanţă financiar-contabilă şi juridică pentru o perioadă de 6
luni de la înfiinţarea firmei.
Servicii de asistenţă şi suport pentru înregistrarea documentelor în cadrul noii locaţii
-

întocmirea unei liste de necesităţi
informarea persoanelor în cauză despre ce documente trebuie să schimbe, cât şi
despre contractele cu furnizorii de utilităţi;
sprijin pentru completarea/obţinerea dosarelor / documentelor necesare;
sprijin pentru completarea dosarelor cu documentele necesare;
asistarea beneficiarului în procesul de obţinere a documentelor necesare, în
conformitate cu lista de necesităţi.

18.5.5. Activitatea Programului de Suport – cele mai solicitate forme de asistenţă
Activitatea Programul de Suport pentru relocare a început la sfârşitul lui martie; acest
program este adresat tuturor familiilor din zona de impact a proiectului (şi proprietarilor
care au fost sau sunt residenţi ai Roşiei Montane, cu proprietăţi în zona de impact a
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proiectului şi care şi-au vândut sau urmează să vândă proprietăţile, companiei, familii
fără proprietăţi din zona de impact a proiectului).
Cele mai căutate servicii pre-relocare includ asistenţă în imobiliare şi consiliere
financiară; cele mai solicitate servicii post-relocare sunt: găsirea unui loc de muncă,
cumpărarea unei case, probleme medicale şi sociale.
Serviciile cele mai puţin accesate de beneficiari sunt cele de consiliere financiară pentru
începerea unei afaceri şi cele de înregistrare în noua locaţie.
18.5.6. Categorii de persoane vulnerabile
În conformitate cu Planul de Actiune pentru Relocare si stramutare si recomandarile
internationale, RMGC asigură o atenţie specială persoanelor sau familiilor vulnerabile
care trăiesc în zona de impact.
Cel mai important grup din aceasta categorie a fost identificat ca fiind grupul persoanelor
care locuiesc in zona propusa pentru a fi dezvoltat proiectul, dar care nu deţin proprietăţi,
ci plătesc o chirie simbolică sau locuiesc gratuit pe proprietăţile vândute Companiei de
către proprietarii de drept. .
RMGC aplică pentru acest grup de persoane vulnerabile măsurile de protecţie prevăzute
în Planul de acţiune pentru relocare şi strămutare. Este recomandat ca persoanele
vulnerabile sa ramana in reteaua comunitara care functioneaza si ca retea de sprijin
social, de aceea o solutie recomandata pentru aceste cazuri este o locuinta în Zona
Protejată; daca aceste persoane nu doresc acest lucru, Departamentul Relatii Comunitare
le asigura sprijin în găsirea unei locuinte corespunzătoare în afara zonei de impact a
proiectului si sustinerea pentru o perioada a chiriei de către Companie; totodata acestui
grup ii sunt asigurate celelalte forme de sprijin prevazute pentru relocare: alocatie de
restabilire, grantul de formare profesionala, mediere pe piata fortei de munca etc.
Un alt grup identificat ca vulnerabil il constituie varstnicii fara apartinatori care au nevoie
de mai multa asistenta in luarea unei decizii si de o monitorizare mai atenta.
18.6. Asistenţă juridică, respectarea legilor şi a dreptului la proprietate
Procesul de achiziţie a proprietăţilor se bazează pe respectarea dreptului la proprietate,
respectarea legilor, a principiilor stabilite de institutiile financiare internationale pentru
strămutare.
Procesul este guvernat de principiul asigurarii unui tratament egal pentru toţi proprietarii
si al dreptului comunitatii de a fi implicata în luarea deciziilor care o privesc.
Compania asigură în cadrul secţiunii specializate întreaga asistenţă juridică necesară pe
parcursul procesului, atât la vânzarea proprietăţii, cât şi la cerere, în cazul opţiunii pentru
relocare, asistenţă juridică in achiziţionarea unei noi proprietăţi într-o nouă locaţie.
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Procesul de clarificare juridică a proprietăţilor necesare pentru a dezvolta proiectul este
aproape finalizat, RMGC realizând pănă în prezent în procesul de achiziţie a
proprietăţilor peste 3500 de clarificari juridice, toate taxele aferente fiind suportate de
către companie.
Consilierea juridică pe parcursul întregului proces nu are în vedere decizia de a vinde ci
numai clarificarea juridica a documentelor de proprietate. Aceasta este strict o decizie a
proprietarului (proprietarilor) şi a familiei sale.

18.7. Procesul de informare şi consultare publica
Activităţile de informare şi consultare publică constituie una dintre activităţile curente ale
Departamentului Relaţii Comunitare, instrumente de implicare a comunităţilor in luarea
deciziilor care o privesc, prevăzute de Planul de Acţiune pentru Relocare şi Strămutare,
document care statuează angajamentul Companiei de a respecta toate opţiunile
comunităţii afectate de proiectul minier, de a rezolva «prin dialog permanent cu
comunitatea toate problemele sesizate».
Departamentul de Relaţii Comunitare reprezintă un spaţiu de dialog permanent cu
proprietarii din zona de impact a proiectului.
De asemenea, RMGC, prin intermediul Departamentului de Relaţii Comunitare, menţine
un dialog permanent cu familiile carora fie le este greu să parcurga distante mari, fie din
alte motive nu pot participa la Consultările publice.
Fiecarui consilier de Relatii cu Comunitatea i-au fost repartizate un numar de familii cu
care se afla in contact.

18.8. Politica, organizarea şi funcţionarea mecanismului de gestionare a sesizărilor
După cum se menţionează în PLANUL DE ACTIUNE PENTRU RELOCARE SI
STRAMUTARE, compania a incercat să implementeze de la inceputul procesului de
relocare si stramutare un mecanism de gestionare a sesizărilor.
În martie 2007, compania a elaborat şi a prezentat în cadrul consultărilor publice, un
document numit “Politica de gestionare a plângerilor, Organizarea şi Funcţionarea
Biroului de soluţionare a Sugestiilor şi Sesizărilor Populaţiei în legătură cu Proiectul
Companiei în Roşia Montană”. Prin acest document, Compania se angajează la
“dezvoltarea Proiectului împreună cu comunitatea, implicând în acest sens Comunitatea
în luarea celor mai importante decizii care o privesc si soluţionarea sesizărilor comunităţii
prin dialog.”
Prin acest document se statueaza că “cetăţenii au dreptul sa depuna sesizari si sugestii si
trebuie sa li se ofere un cadru prin care acestea sa fie solutionate. Este in interesul
Page 103 of 107

RMGC – Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare

ANEXE

companiei să cunoască nemulţumirile şi notificările populaţiei pentru a putea interveni şi
corecta, în timp util, problemele care pot aparea”.
În fiecare comunitate (Roşia Montană şi Corna) s-a deschis câte un birou unde oamenii
pot adresa sesizările, sugestiile si ingrijorarile lor.
In 2009 Politica de Sugestii si Sesizari a RMGC a fost revizuita in virtutea experientei
celor 2 ani de la implementarea acesteia; de asemenea aceasta politica a fost regandita in
ideea de a fi un instrument de colectare a nemultumirilor, sesizarilor si sugestiilor
comunitatii pentru toata zona de influenta si pentru intreg ciclul de viata al proiectului
Rosia Montana; a fost intensificat procesul de comunicare in comunitate a Politicii
precum si a mijloacelor puse la dispozitia comunitatii pentru a adresa nemultumiri,
ingrijorari, sesizari sau sugestii.
Pe langa cele doua Birouri din Rosia Montana si Corna, in anul 2009 Biroul Comunitatii
Recea a functionat ca punct de colectare a plangerilor legate de lucrarile din santier; fost
introdusa de asemenea o linie telefonica pentru sesizarile comunitatii si au fost amplasate
4 cutii de colectare a sugestiilor si sesizarilor in Rosia Montana, Corna, Campeni, Abrud,
Bucium.
18.9 Constructia sitului de stramutare “Piatra Alba” in contextul planificarii
strategice a dezvoltarii durabile a Comunei Roşiei Montane
PLANUL DE ACTIUNE PENTRU RELOCARE SI STRAMUTARE asigură faptul că
strămutarea / relocarea va conduce in final la standarde de viata mai ridicate pentru
oamenii afectaţi de proiect şi, după cum este evidenţiat de evaluarile asupra impactului
socio-economic al proiectul Roşia Montană, acesta în ansamblu, determină aşteptări
ridicate în zonă şi va avea un impact general pozitiv in aria de influenta a proiectului prin:
“crearea de locuri de muncă şi venituri din salarii pentru angajaţi, mai mari decât
media venitului per economia naţională”;
dezvoltarea unei infrastructuri moderne în zonele de strămutare;
punerea în valoare şi capitalizarea patrimoniului cultural şi istoric;
dezvoltarea educaţiei prin activităţi de programe de formare si reconversie
profesionala ;
iniţierea parteneriatelor public-privat care, prin activităţi specifice, vor contribui
la dezvoltarea sustenabilă a zonei” (Studiu asupra impactului social şi economic
al Proiectului Roşia Montană, Universitatea Alba Iulia, Alba Iulia, 2007, p. 119120).
Amplasamentul de strămutare Piatra Albă a fost conceput, de la bun început, ca un
proiect complex de dezvoltare durabilă a comunităţii, ca parte integrantă a abordării
generale sustenabile a proiectului minier.
Zona centrală a amplasamentului va include clădiri de interes public, primărie, poliţie,
poştă, bancă, biserică, şcoală, grădiniţă, centru multifuncţional, muzeu, dispensar,
farmacie, facilităţi comerciale, atracţii turistice şi de recreaţie, un han, un hotel, o zonă de
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piaţă şi târguri, o zonă pentru activităţi sportive, patinoar, teren de fotbal, parc, terenuri
de joacă.
Proiectul asigură şi înlocuirea reţelei de alimentare cu apă şi construirea unui rezervor de
apă – care va rezolva radical problema apei potabile în Roşia Montană, un sistem de
tratare a apelor uzate şi pentru prevenirea poluării mediului (pentru a împiedica apele
uzate să ajungă în râuri), o şosea modernă şi o reţea de alei.
Prin dezvoltarea noului amplasament de la Piatra Albă, Compania doreşte să creeze o
comunitate rurală model în zonă, care, pentru comunitate va aduce beneficii pe termen
lung, în acelaşi timp crescând potenţialul turistic, dezvoltând un turism cultural şi
industrial, şi alte oportunităţi care să pună în valoare potenţialul local printr-o modalitate
sustenabilă.
Agenţia Naţională de Dezvoltare a Zonelor Miniere a facilitat pe parcursul anului 2008
organizarea unui forum alcătuit din mai multe părţi interesate (Comitetul de dezvoltare socioeconomică) care, în 2008, a identificat direcţiile de dezvoltare strategică ale comunei Roşia
Montană. Acestea au inclus proiectul minier şi componentele non-miniere ale proiectului
(Piatra Albă, renovarea centrului istoric) în Planul comunei pentru următorii cinci ani.
Aceasta înseamnă că Proiectul Roşia Montană a devenit parte integranta a viziunii de
dezvoltare a comunităţii.

Page 105 of 107

