
PREZENTARE GENERALĂ A PROCESULUI DE PARTICIPARE PUBLICĂ 
 PENTRU EVALUAREA STRATEGICĂ DE MEDIU A PROIECTULUI ROŞIA 

MONTANĂ, ZONA INDUSTRIALĂ  
 

DATE  ROLUL RMGC            ROLUL PERSOANELOR INTERESATE 

Înaintarea Documentului fără caracter 
tehnic (Sumar al procesului şi 
aspectelor principale de mediu) către 
5000 de familii din zonă şi  postarea 
acestuia pe website-ul RMGC  

Organizarea a 6 Centre de Informare: Rosia 
Montana, Corna, Bucium, Campeni, 
Abrud,Carpinis – unde pot fi consultate 
următoarele: Raportul de mediu, PUZ propus si 
pregatirea materilalelor informative prezentare 
fără caracter tehnic, pliante si postere  

Adunarea comentariilor persoanelor 
interesate primite prin următoarele 
modalităţi: vizite la centrele de 
informare, completarea formularelor de 
comentarii, email, telefon, scrisori, 
întâlniri faţă în faţă  

Se înregistrează toate comentariile 
primite şi răspunsurile date de către 
companie în cadrul unui  Raport de 
comentarii şi răspunsuri. Acest raport 
va fi trimis persoanelor interesate 
periodic pentru a putea confirma 
corectitudinea comentariilor lor şi 
pentru a putea vedea comentariile 
celorlalte persoane interesate.  

Vizite la Centrele de Informare 
pentru a obtine informatii în 
ceea ce priveşte propunerea 
de zona industriala  si 
impactul potential, cât şi 
pentru a adresa întrebări şi 
observatii legate de modul in 
care vor fi afectati de 
implemetarea Planului de 
Urbanism Zonal 

Citirea Documentului fără 
caracter tehnic şi returnarea 
Formularului de înregistrare şi 
comentarii, dacă se doreşte  

Persoanele interesate 
înaintează comentarii legate 
de proces şi se înregistrează 
ca persoane interesate, dacă 
doresc  

 
Persoanele interesate 
analizeaza Raportul cu 
comentariile şi 
răspunsuri,furnizate de 
Companie, şi vor anunţa dacă 
comentariile făcute nu au fost 
înregistrate corect, cât şi felul 
în care trebuie modificate. 
 
Persoanele interesate 
continuă să adreseze noi 
întrebări sau comentarii în 
această perioadă. Acestea vor 
fi incluse în următorul Raport 
de Comentarii şi Răspunsuri.   

Actualizare permanentă a Raportului de 
comentarii şi răspunsuri pe măsură ce 
se primesc noi comentarii.  
Raportul va fi trimis prin poştă 
persoanelor interesate care s-au 
înregistrat în acest sens, dar va fi pus la 
dispoziţie şi în cadrul unor puncte de 
acces public şi la centrele de informare. 

4 întâlniri cu participarea publicului 
pentru a aduna comentarii suplimentare 
din partea persoanelor interesate. 

Persoanele interesate 
participă la întâlnirile publice 
pentru a adresa comentarii  

Septembrie-
Decembrie 08 

Ianuarie 09 

Ianuarie - 
Martie 09 

Ianuarie - 
Martie 09 

Ianuarie - 
Martie 09 

30 Martie-          
4 Aprilie 09 

Comentariile exprimate în cadrul întâlnirilor publice vor fi înregistrate de autoritatea competenta (Agenţia 
regională de protecţie a mediului), vor fi adunate şi apoi trimise la RMGC pentru răspunsuri.  Aceste comentarii 
şi răspunsuri vor fi trimise de  către Agentia de mediu regionaţă direct persoanelor interesate.  

Anunţ în ziarele locale şi website-ul 
RMGC în legătură cu procesul de 
participare publică  

9 Ianuarie si 
13 Ianuarie 09 


