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Alba Iulia, 31.07.2006 
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Propunerea Cum vor fi incurajati investitorii din zona? 

Soluţia de 
rezolvare 

Investitorii locali vor fi încurajaţi în multe feluri, pe lângă antreprenorii locali interesaţi în dezvoltarea 
economică. 
 
Pentru încurajarea investitorilor locali în crearea micilor afaceri, Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) 
a înfiinţat Roşia Montană MicroCredit, în ianuarie 2007, sub denumirea “IFN Gabriel Finance” S.A. Acest 
micro-creditor va oferi finanţare şi resursele necesare celor din Roşia Montană, Abrud, Câmpeni şi 
Bucium, cu scopul de susţinere a localnicilor pentru înfiinţarea unor mici afaceri sau extinderea celor deja 
existente. 
 
În acelaşi timp, se oferă un program gratuit de pregătire profesională membrilor comunităţii locale, în 
scopul de a creşte atât profilul educaţional cât şi nivelul calificării comunităţii. Instruirea în domeniul 
afacerilor face parte din acest program. De asemenea, se înfiinţează şi un incubator de afaceri. 
 
În sfârşit, prin Proiectul Roşia Montană (RMP) ne angajăm să acordam prioritate afacerilor locale şi altor 
intreprinderi, în momentul dobândirii contractelor în cadrul proiectului. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Campeni, 26.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0023 

Propunerea 
Depune la secretariat materialul intitulat "Dezvoltare durabila alternativa mineritului la Rosia montana - 
Analiza resurselor si elemente de strategie", autor: Sorana Olaru-Zainescu 
VEZI CONTINUT MATERIAL IN COPIE 

Soluţia de 
rezolvare 

Apreciem eforturile depuse pentru întocmirea acestui studiu şi considerăm că este primul semn că 
organizaţia ne-guvernamentală Alburnus Maior investeşte resurse în dezvoltarea reală a zonei Roşia 
Montană, şi nu doar se opune proiectului minier Roşia Montană (RMP). Cu toate acestea, suntem de 
părere că studiul, în mare parte, confirmă în mod real rezultatele obţinute ca urmare a elaborării studiilor 
de condiţii iniţiale din cadrul studiului de impact asupra mediului (EIM) întocmit pentru RMP şi care 
prezintă faptul că aceste condiţii precare de mediu şi sociale existente în regiune arată că industria minieră 
este soluţia pe termen scurt pentru a dezvolta Roşia Montană din punct de vedere economic. 
 
Deşi suntem de acord cu multe din rezultatele acestui studiu, nu putem fi de acord cu declaraţii ca: 
„Prezenţa investitorilor canadieni în zonă a creat o tendinţă împotriva dezvoltării prin alte mijloace în 
afară de minerit, cum ar fi agroturismul, ecoturismul, agricultura sau meşteşugurile tradiţionale.” Această 
afirmaţie este pur şi simplu incorectă. In mod similar nu putem fi de acord cu afirmaţia că: „Locuitorii din 
Roşia Montană nu au încredere în alternativa de dezvoltare la minerit, din cauza presiunii exercitate de 
investitorii canadieni.” Localnicii din Roşia Montană au fost consultaţi în cadrul unui proces extins şi 
continuu de consultare a persoanelor interesate. De asemenea nu putem fi de acord cu afirmaţia că: 
„Majoritatea locuitorilor nu au avut acces la informaţiile legate de proiect altfel decât prin intermediul 
Centrului de Informare al Roşia Montană Gold Corporation (RMGC).” Chiar dacă aşa ceva ar fi adevărat, 
acest lucru ar fi din vina ONG-urilor care se opun proiectului si nu din vina RMGC. 
 
RMP acoperă doar 25% din Roşia Montană, iar interdicţia de a realizare a altor activităţi economice în 
afara celor industriale acoperă doar această parte a comunei. Restul de 75% din Roşia Montană nu face 
obiectul unor asemenea interdicţii legate de proiectul minier. Toate celelalte tipuri de activităţi economice 
pot fi dezvoltate fără nici un fel de restrişte. Într-adevăr, se crede că RMP va genera aproximativ 6000 de 
locuri de muncă indirecte, precum şi alte locuri de muncă directe ca urmare a angajărilor efectuate în 
cadrul exploatării miniere. 
 
În 2002, s-a realizat un Plan de Urbanism General (PUG) pentru întreaga comună Roşia Montană şi a 
modificat PUG întocmit în 2000 astfel încât să includă o zonă protejată, care conţine clădirile de 
patrimoniu. Graniţele zonei industriale au fost stabilite pe baza unei analize ştiinţifice realizate pentru 
delimitarea zonelor protejate. 
 
Studiul Alburnus Maior menţionează faptul că infrastructura regiunii este precară, lipsând spaţiile de 
cazare, restaurantele, comuna având un sistem limitat de furnizare al apei curente, neexistând conducte de 
gaze naturale şi existând nivele ridicate de poluare. Toate aceste informaţii sunt conforme celor prezentate 
în cadrul raportului EIM ce indică faptul că aceste condiţii iniţiale sunt caracterizate de o poluare extinsă 
asupra apelor şi de prezenţa zonelor miniere părăsite şi a haldelor de steril. Acest lucru reprezintă un 
impediment serios în privinţa iniţierii altor activităţi altele decât cele propuse de către RMP. Reabilitarea 
zonei din punct de vedere ecologic, va fi una extrem de scumpă (aproximativ 22 milioane de Euro) şi cu 
siguranţă nu va putea fi achitată de comunitatea locală. 
 
Capitolul 5 al Raportului EIM (Evaluarea Alternativelor) examinează opţiunile alternative la RMP inclusif 
alternativa „fără proiect”. EIM a avut în vedere şi alte alternative precum agricultura, creşterea animalelor, 
procesarea cărnii, turismul, exploatarea pădurilor şi a produse forestiere, industria meşteşugărească, 
precum şi colectarea de floră sau faună în scopuri medicinale. S-a concluzionat faptul că nici una dintre 



aceste industrii pot oferi stimulentul necesar asigurării prosperităţii durabile pentru comunităţile locale, 
după cum este prevăzut în cadrul RMP. Cu toate acestea, RMP nu va opri dezvoltarea altor industrii 
alternative paralele şi va îndepărta în mod real unele dintre obstacolele actuale ale dezvoltării durabile, 
printre care se numără poluarea şi abandonarea terenurilor. RMP va susţine iniţiativele comunitare de 
dezvoltare a unor industrii altele decât mineritul, iar acest deziderat este unul dintre obiectivele principale 
ale Planul de dezvoltare durabilă a comunităţii care este inclus în raportul EIM. 
 
Odată cu investiţia în infrastructură, pe care o va aduce RMP, credem că Roşia Montană ar putea continua 
să-şi dezvolte potenţialul turistic. Există iniţiative în acest sens, cum ar fi „Modelul de dezvoltare a 
turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea durabilă din Zlatna, Bucium, Roşia Montană şi Baia de Arieş, ca 
alternativă la activităţile de minerit mono-industriale”, realizat de Institutul Naţional pentru Cercetare şi 
Dezvoltare în Turism (INCDT), publicat în aprilie 2006, după finalizarea raportului la studiul de Evaluare a 
Impactului asupra Mediului (EIM). 
 
Studiul INCDT şi raportul „O alternativă de dezvoltare durabilă la minerit în Roşia Montana – O analiză a 
resurselor şi elementelor de strategie”, de Sorana Olaru–Zăinescu nu erau disponibile la momentul în care 
a fost realizat raportul la studiul EIM. 
 
Toate aceste studii confirmă faptul că turismul va fi posibil şi profitabil doar atunci când va exista ceva de 
oferit turiştilor, şi anume un mediu curat, o infrastructură corespunzătoare (drumuri bune, apă curentă, 
un sistem de canalizare bine pus la punct, facilităţi de depozitare a deşeurilor, etc.), precum şi atracţii 
(muzee, alte obiective de vizitat, cum ar fi monumente istorice, etc). 
 
RMGC a dispus realizarea unui studiu care stabileşte modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi 
modalitatea de abordare a acestor aspecte printr-un proiect integrat (vezi Roşia Montană Propunere 
Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 13658.R01). Acest raport scoate în evidenţă faptul că potenţialul 
pentru dezvoltarea turismului, fără existenţa unui motor economic puternic, va fi dificil de atins ca urmare 
a nivelului investiţiilor – realizate de sectorul public şi persoane fizice private – care ar fi necesare. 
 
Studiul Alburnus Maior prezintă (la pagina 26) o listă de obiective pe termen lung şi mediu pentru 
comună. Având în vedere faptul că nu există alte fonduri disponibile pentru reabilitarea mediului şi pentru 
dezvoltarea infrastructurii şi că actualul stadiu al obiectivelor existente în zonă este precar, suntem de 
părere că aceste deziderate pot fi îndeplinite mai repede prin intermediul RMP decât fără a implementa 
acest proiect. 
 
Pentru a încuraja investitorii locali, RMGC a înfiinţat „IFN Gabriel Finance” SA în ianuarie 2007. Acest 
micro-creditor va asigura finanţarea şi resursele necesare locuitorilor din Roşia Montană, Abrud, Câmpeni 
şi Bucium, cu scopul de a ajuta localnicii să-şi creeze afaceri mici sau să le extindă pe cele deja existente. În 
acelaşi timp, un program gratuit de pregătire profesională este oferit membrilor comunităţii locale, având 
scopul de a creşte atât profilul educaţional, cât şi nivelul de calificare din comunitate. Instruirea în 
domeniul afacerilor face parte din acest program. Este înfiinţat, de asemenea, şi un incubator de 
afaceri.Atunci când se vor încheia contracte pentru Proiectul Roşia Montană (RMP), ne angajam să 
acordăm prioritate afacerilor şi altor firme locale. 
 
Un proiect minier, cum este cel propus de RMGC, ar putea oferi – prin activitatea sa economică generală şi 
prin taxe şi impozite – fondurile necesare pentru îmbunătăţirea infrastructurii. De-a lungul duratei de 
viaţă a proiectului, RMGC estimează că va plăti aproximativ 32 milioane USD către comună sub formă de 
taxe şi impozite – o cifră mult mai mare decât ce s-ar putea plăti prin turism în respectiva perioadă, având 
în vedere lipsa infrastructurii aferente turismului. Compania a cheltuit, de asemenea, aproximativ 10 
milioane USD pentru dezvoltarea celui mai complex program de cercetare şi dezvoltare arheologică din 
Zona Istorică Roşia Montană, astfel încât potenţialul arheologic şi cultural-arhitectonic să fie păstrat şi pus 
în evidenţă. 
 
Prin RMP şi planurile de management a patrimoniului, se vor investi 25 de milioane USD de către 
companie în protejarea moştenirii culturale astfel încât să susţină turismul. Un program de instruire va 
asigura calificarea necesară pentru dezvoltarea activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro-Credit va 
ajuta localnicii să construiască pensiuni, restaurante, etc., toate acestea fiind necesare pentru atragerea 
vizitatorilor. La sfârşitul proiectului, va exista un nou sat, alături de vechiul centru restaurat al Roşiei 
Montane, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi o infrastructură modernizată, plus galerii de mină 



restaurate (de exemplu, Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate, cum ar fi cel de la Tăul Găuri – 
toate acestea putând deveni atracţii turistice. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană 
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Alba Iulia, 31.07.2006 
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Propunerea O analiza a activitatilor economice alternative la Rosia Montana si in zonele invecinate; 

Soluţia de 
rezolvare 

Raportul la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) face o asemenea analiză în Capitolul 5 
– Analiza Alternativelor. 
 
Informaţii despre ramurile industriale existente, cum ar fi agricultura şi turismul, pot fi de asemenea găsite 
în Volumul 14, 4.8 Mediul social şi economic, şi în Volumul 31, Planul L - Planul de Dezvoltare Durabilă a 
Comunităţii. Aceste informaţii au fost prezentate mai ales pentru posibilitatea de realizare a unei evaluări 
cu privire la posibilele efecte ale proiectului propus asupra acestor ramuri industriale. O analiză detaliată a 
posibilităţii de dezvoltare a unor afaceri alternative în absenţa proiectului nu este, în mod normal, 
efectuata, conform reglementărilor Uniunii Europene sau internaţionale. În cazul în care proiectul nu se 
realizează, acest lucru nu ar trebui să aibă nici un efect asupra afacerilor alternative. 
 
Roşia Montană ar putea să-şi dezvolte, în continuare, potenţialul turistic. Există iniţiative de a face acest 
lucru, cum ar fi „Modelul de dezvoltare a turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea durabilă din Zlatna, 
Bucium, Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă la activităţile miniere mono-industriale”, întocmit 
de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism (INCDT) şi publicat în aprilie 2006, chiar 
când raportul la studiul EIM era depus la Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor. 
 
RMGC, de asemenea, a dispus realizarea unui studiu, care stabileşte modalitatea de promovare a 
potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism printr-un proiect integrat: 
 
„Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci când va exista ceva 
de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, 
cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) 
puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier 
precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, fondurile necesare 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi planurile sale de gestionare a 
patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 milioane de USD pentru protecţia patrimoniului 
cultural de o manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate 
deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine financiar 
persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage 
turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia 
Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate 
(ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tău Găuri – care, toate, vor 
reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a încuraja 
creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 
13658.R01). 
 
Aceast studiu [1] a fost întocmit de Gifford, o firmă de consultanţă de renume din Anglia, cu specialişti în 
patrimoniu şi ingineri. 
 
Acest raport concluzionează: 
 



“[…] dezvoltarea turismului ar putea fi realizată chiar şi în absenţa unei ramuri miniere refăcute, doar pe 
baza posibilelor atracţii existente. În al doilea caz, totuşi, sprijinul financiar ar trebui să fie asigurat integral 
din fonduri oferite de Uniunea Europeană, de la bugetele de stat şi întreprinderi din sectorului privat. 
Lucrările realizate pe baza acestor surse de finanţare ar trebui să fie promovate şi asumate de agenţii 
guvernamentale, de la nivel local până la nivel naţional. 
 
În Cluj-Napoca şi Alba Iulia (şi chiar şi în Deva) ar putea fi necesare de asemenea multe lucrări de 
dezvoltare, deoarece considerăm că aceste oraşe „porţi” ar putea fi privite ca atracţii turistice cu propriile 
lor drepturi, mai ales în ce priveşte turismul internaţional şi ar putea oferi turiştilor condiţii 
corespunzătoare de cazare şi masă, precum şi alte facilităţi. Ne putem întreba cum ar putea avea succes 
dezvoltarea turismului în Roşia Montană dacă nu ar fi susţinută de dezvoltarea paralelă a oraşelor Cluj-
Napoca şi Alba Iulia. 
 
Dacă Guvernul României nu este de acord cu proiectul minier şi dacă se va atinge potenţialul turistic 
discutat aici, atunci va fi nevoie de surse alternative de finanţare pentru aceste lucrări obligatorii la 
infrastructură şi de investiţii directe în turism. Nivelurile de investiţii necesare, chiar în conformitate cu 
raportul foarte optimist INCDT 2006 menţionat anterior, sunt foarte ridicate. 
 
Pe scurt, costurile total estimate ale proiectelor combinate, conform celor menţionate în INCDT 2006 şi în 
propunerile făcute de RMGC, ar atinge suma de 44.817.380 USD.  
 
Aceste costuri de investiţii s-ar putea realiza probabil doar printr-o investiţie deosebit de mare din partea 
Guvernului României, împreună cu subvenţii corespunzătoare obţinute din programe iniţiate de Uniunea 
Europeană, deoarece aceste investiţii depăşesc posibilităţile sectorului privat. Atragerea sprijinului Uniunii 
Europene şi al altor fonduri internaţionale pentru dezvoltare va depinde de previziunile de dezvoltare 
amănunţite, bine analizate şi realizate şi trebuie să fie administrată de organizaţii din sectorul public, care 
demonstrează că pot livra proiectele la timp şi în limitele bugetului. 
 
Un adevărat pericol pentru acest scenariu este acela că este pur şi simplu imposibil să te gândeşti la aceasta 
ca fiind o investiţie ce se poate face, mai mult sau mai puţin, dintr-un singur capital, într-unul sau mai 
multe proiecte individuale. O singură investiţie sau chiar câteva investiţii restrânse de capital nu pot 
genera conservarea sau restaurarea, durabilă şi pe termen lung, a bunurilor patrimoniale, ci ar tinde să 
devină o soluţie pe termen scurt, care ar putea genera probleme chiar mai mari pe termen mai lung.” 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţă: 
[1] Propuneri iniţiale pentru Turism în Roşia Montană, Gifford, 2006,. 
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Alba Iulia, 31.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0041 

Propunerea O evaluare a veniturilor potentiale generate de turism la Rosia Montana in cazul ne-realizarii proiectului; 

Soluţia de 
rezolvare 

O evaluare a posibilelor venituri generate de turism în Roşia Montană în cazul în care proiectul nu va fi 
realizat nu a fost cerută nici de Termenii de Referinţă (TOR) pentru raportul la studiul de Evaluare a 
Impactului asupra Mediului (EIM) şi nici de Ordinul 863/2002 – Anexa 2 - Ghid Metodologic al etapei de 
monitorizare a finalizării raportului la studiul EIM – Partea II (structura raportului la studiul EIM). În plus, 
informaţii referitoare la activităţile turistice actuale sunt furnizate în cadrul Volumului 14, 4.8 Mediu 
Social şi Economic, şi în cadrul Volumului 31, Planul L – Planul de Dezvoltare Durabilă a Comunităţii al 
EIM. Aceste informaţii au fost furnizate în primul rând pentru a permite finalizarea unei evaluări cu 
privire la posibilele efecte ale proiectului propus asupra acestei industrii. În absenţa unor investiţii la scară 
mare, oportunităţile turistice şi posibilele venituri din turism la Roşia Montană sunt, în cel mai fericit caz, 
limitate. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Rosia Montana, 24.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0069 

Propunerea 

Formuleaza urmatoarele observatii si comentarii, cu referire la dezvoltarea durabila:   
Dezvoltarea durabila inseamna ca si generatiile urmatoare trebuie sa beneficieze de resursele naturale, dar 
acest proiect se va termina mai repede decat o generatie deci nu este vorba de dezvoltare durabila in nici 
un caz. 
 

Soluţia de 
rezolvare 

Explicaţia prezentată de petent defineşte „dezvoltarea durabilă” într-un mod care ar face imposibilă orice 
formă de dezvoltare a resurselor neregenerabile. 
 
Scopul nu este ca aceeaşi activitate economică să se desfăşoare la nesfârşit, ci ca dezvoltarea din prezent să 
nu împiedice dezvoltarea economică din viitor. 
 
Premiza de la care porneşte prezentarea contextului dezvoltării durabile, este faptul că Proiectul Roşia 
Montana (RMP) va fi un catalizator pentru dezvoltarea economică locală şi regională. Este binecunoscut că 
pentru orice tip de dezvoltare industrială majoră efectele vor fi atât pozitive, cât şi negative. RMGC se 
angajează ca atât individual precum şi prin participarea la parteneriate să garanteze faptul că impactul 
pozitiv va fi amplificat. RMGC va avea ca prioritate o abordare participatorie (implicarea publicului 
interesat în luarea deciziilor) acolo unde este posibilă şi va căuta îndrumare din partea autorităţilor locale 
şi regionale şi din partea comunităţii atunci când se vor lua decizii cu referire la probleme ce pot afecta 
dezvoltarea zonei. Efectele negative vor fi atenuate prin măsurile care au fost descrise în raportul studiului 
de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM).  
  
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu privire la 
procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale procesului de 
dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate mai jos ca 5 domenii 
interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
În sprijinul celor afirmate mai sus, RMGC a stabilit o Politică pentru dezvoltare durabilă [1], ce va fi 
prezentată în cadrul acestei anexe. Componentele de susţinere a acestei politici sunt de asemenea 
prezentate, ele fiind un set de iniţiative desfăşurate la nivelul autorităţilor, comunităţii şi a companiei ca 
părţi integrante ale Parteneriatelor şi programelor de dezvoltare durabilă Roşia Montană. 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 1200 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, majoritatea 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 634 de locuri de muncă pe perioada exploatării (prin angajare directă, incluzând şi contractele 
pentru servicii de curăţenie, pază, transport, etc., pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6000 locuri de muncă generate indirect pentru o perioadă de 20 de ani, la nivel local 
şi regional [2]; 

- 1 miliard USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe profit, 
redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din România; 

- 1,5 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România: 400 
milioane USD pe perioada construcţiei (2 ani) şi 1,1 miliarde USD pe perioada activităţii de 



producţie (16 ani); 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia Montană, 
RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea propriilor activităţi 
comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii avantajoase, 
accesul la finanţare; 

- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local şi 
regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului Roşia 
Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru 
nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi gestionarea 
deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1 miliard USD pentru mai mult 
de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor însemna fonduri 
suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea infrastructurii din 
comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Dealul Furcilor din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone comerciale şi 
rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. Planul de Acţiune 
pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea RRAP), accesibile 
întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru TINEri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi capacitatea 
instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât pentru 
localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului pentru 
patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin programe de 
instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, atât direct, la RMGC, 
cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire profesională şi meserii Roşia 
Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei sociale, în 
special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia Montană care este 
sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din zonă, 
pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  
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Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de operare 
pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca rezultat atenuarea 
impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile de 

afaceri; 
- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în cadrul 

activităţilor economice; 
- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-finanţare, 

incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele RMGC 

cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
Viziunea RMGC asupra beneficiilor sociale şi economice ale RMP este prezentată în Planul de dezvoltare 
durabilă a comunităţii şi în EIM Capitolul 4.8 – Mediul social şi economic. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
În spiritul acestui angajament, RMGC a efectuat deja un program extins de consultări, constând în 1262 
întâlniri individuale şi interviuri, şi în distribuirea de chestionare prin care s-au obţinut peste 500 
răspunsuri, în 18 întâlniri cu grupuri centrale şi 65 de dezbateri publice, pe lângă discuţiile cu autorităţile 
guvernamentale, cu organizaţiile neguvernamentale şi potenţialii acţionari implicaţi. Observaţiile 
publicului interesat au fost folosite pentru pregătirea Planurilor de Management ale EIM aferente 
Proiectului Roşia Montană precum şi la elaborarea anexei la EIM. 
 
Sprijinul dat dezvoltării durabile a zonei va fi derulat în cadrul parteneriatelor, conform îndrumărilor 
diverselor organizaţii cum este Programul pentru dezvoltare al Naţiunilor Unite (PDNU). De exemplu, 
măsurile de atenuare a efectelor negative şi de amplificare a beneficiilor socio-economice vor fi derulate 
sub îndrumarea Centrului de cercetare socio-economică Roşia Montană (info@rmserc.ro), care, la rândul 
său, are ca partener autorităţile locale. Acest lucru va permite o evaluare transparentă a eficienţei 
sprijinului dat procesului de dezvoltare durabilă şi va pune la dispoziţie un forum pentru implementarea 
îmbunătăţirilor necesare. 
 
Alte parteneriate ce sprijină procesul de dezvoltare durabilă sunt prezentate mai jos în această anexă, în 
capitolul intitulat Parteneriate şi programe de dezvoltare durabilă a comunităţii Roşia Montană. 
(www.rmsdpps.ro) 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca investiţie 
majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va promova dezvoltarea 
activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această creştere calitativă a climatului 
investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care să se dezvolte în paralel cu RMP, chiar 
dacă se depăşeşte cu mult sfera activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării 
economice este un beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Aceasta este o versiune îmbunătăţită a politicii ce a fost deja prezentată în planurile de management 
prezentate în documentaţia EIM – politica a fost îmbunătăţită ca urmare a comentariilor şi observaţiilor 
primite în urma consultărilor publice. 
 
[2] Economiştii au argumentat faptul că efectul multiplicator al RMP este de ordinul a 1 loc de muncă 
direct la 30 de locuri de muncă permanente indirecte timp de peste douăzeci de ani - metodologia utilizată 
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poate fi consultată prin cerere directă depusă la RMGC. Cu toate acestea, aici se foloseşte un raport mai 
conservator de 1 : 10 – Direct : Indirect, pentru a respecta efectele multiplicatoare acceptate la nivel 
internaţional pentru marile proiecte de exploatare minieră din regiunile sărace, după cum se menţionează 
în Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD 2006) Politici în domeniul 
mărfurilor pentru dezvoltare: un nou cadru pentru lupta împotriva sărăciei. TD/B/COM.1/75, Geneva, 
Elveţia. Din experienţă ştim că acestea sunt cifrele des folosite şi în Canada.  

 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

16 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Rosia Montana, 24.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0086 

Propunerea 
Unde este principiul dezvoltarii durabile? Acesta spune ca orice investitie trebuie sa se faca pentru 
minimum 50 de ani. La Rosia Montana, exploatarea poate sa dureze intre 6 si 11 ani. 

Soluţia de 
rezolvare 

Petentul greşeşte în estimarea sa cu privire la durata Proiectului Roşia Montană (RMP), proiectat să dureze 
16 ani, după o etapă de construcţie de doi ani. 
 
Premiza de la care porneşte prezentarea contextului dezvoltării durabile, este faptul că Proiectul Roşia 
Montana (RMP) va fi un catalizator pentru dezvoltarea economică locală şi regională. Este binecunoscut că 
pentru orice tip de dezvoltare industrială majoră efectele vor fi atât pozitive, cât şi negative. RMGC se 
angajează ca atât individual precum şi prin participarea la parteneriate să garanteze faptul că impactul 
pozitiv va fi amplificat. RMGC va avea ca prioritate o abordare participatorie (implicarea publicului 
interesat în luarea deciziilor) acolo unde este posibilă şi va căuta îndrumare din partea autorităţilor locale 
şi regionale şi din partea comunităţii atunci când se vor lua decizii cu referire la probleme ce pot afecta 
dezvoltarea zonei. Efectele negative vor fi atenuate prin măsurile care au fost descrise în raportul studiului 
de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM).  
  
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu privire la 
procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale procesului de 
dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate mai jos ca 5 domenii 
interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
În sprijinul celor afirmate mai sus, RMGC a stabilit o Politică pentru dezvoltare durabilă [1], ce va fi 
prezentată în cadrul acestei anexe. Componentele de susţinere a acestei politici sunt de asemenea 
prezentate, ele fiind un set de iniţiative desfăşurate la nivelul autorităţilor, comunităţii şi a companiei ca 
părţi integrante ale Parteneriatelor şi programelor de dezvoltare durabilă Roşia Montană. 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 1200 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, majoritatea 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 634 de locuri de muncă pe perioada exploatării (prin angajare directă, incluzând şi contractele 
pentru servicii de curăţenie, pază, transport, etc., pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6000 locuri de muncă generate indirect pentru o perioadă de 20 de ani, la nivel local 
şi regional [2]; 

- 1 miliard USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe profit, 
redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din România; 

- 1,5 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România: 400 
milioane USD pe perioada construcţiei (2 ani) şi 1,1 miliarde USD pe perioada activităţii de 
producţie (16 ani); 

 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia Montană, 
RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea propriilor activităţi 
comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii avantajoase, 



accesul la finanţare; 
- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 

(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local şi 
regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului Roşia 
Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru 
nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi gestionarea 
deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1 miliard USD pentru mai mult 
de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor însemna fonduri 
suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea infrastructurii din 
comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Dealul Furcilor din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone comerciale şi 
rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. Planul de Acţiune 
pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea RRAP), accesibile 
întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru TINEri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi capacitatea 
instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât pentru 
localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului pentru 
patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin programe de 
instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, atât direct, la RMGC, 
cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire profesională şi meserii Roşia 
Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei sociale, în 
special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia Montană care este 
sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din zonă, 
pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de operare 
pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca rezultat atenuarea 
impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 

http://www.certapuseni.ro/
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- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile de 
afaceri; 

- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în cadrul 
activităţilor economice; 

- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-finanţare, 
incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 

- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele RMGC 
cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 

 
Viziunea RMGC asupra beneficiilor sociale şi economice ale RMP este prezentată în Planul de dezvoltare 
durabilă a comunităţii şi în EIM Capitolul 4.8 – Mediul social şi economic. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
În spiritul acestui angajament, RMGC a efectuat deja un program extins de consultări, constând în 1262 
întâlniri individuale şi interviuri, şi în distribuirea de chestionare prin care s-au obţinut peste 500 
răspunsuri, în 18 întâlniri cu grupuri centrale şi 65 de dezbateri publice, pe lângă discuţiile cu autorităţile 
guvernamentale, cu organizaţiile neguvernamentale şi potenţialii acţionari implicaţi. Observaţiile 
publicului interesat au fost folosite pentru pregătirea Planurilor de Management ale EIM aferente 
Proiectului Roşia Montană precum şi la elaborarea anexei la EIM. 
 
Sprijinul dat dezvoltării durabile a zonei va fi derulat în cadrul parteneriatelor, conform îndrumărilor 
diverselor organizaţii cum este Programul pentru dezvoltare al Naţiunilor Unite (PDNU). De exemplu, 
măsurile de atenuare a efectelor negative şi de amplificare a beneficiilor socio-economice vor fi derulate 
sub îndrumarea Centrului de cercetare socio-economică Roşia Montană (info@rmserc.ro), care, la rândul 
său, are ca partener autorităţile locale. Acest lucru va permite o evaluare transparentă a eficienţei 
sprijinului dat procesului de dezvoltare durabilă şi va pune la dispoziţie un forum pentru implementarea 
îmbunătăţirilor necesare. 
 
Alte parteneriate ce sprijină procesul de dezvoltare durabilă sunt prezentate mai jos în această anexă, în 
capitolul intitulat Parteneriate şi programe de dezvoltare durabilă a comunităţii Roşia Montană. 
(www.rmsdpps.ro). Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia 
Montană ca investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această creştere 
calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care să se dezvolte în 
paralel cu RMP, chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera activităţilor direct legate de exploatarea minieră. 
Diversificarea dezvoltării economice este un beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea 
RMP.  
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Aceasta este o versiune îmbunătăţită a politicii ce a fost deja prezentată în planurile de management 
prezentate în documentaţia EIM – politica a fost îmbunătăţită ca urmare a comentariilor şi observaţiilor 
primite în urma consultărilor publice. 
 
[2] Economiştii au argumentat faptul că efectul multiplicator al RMP este de ordinul a 1 loc de muncă 
direct la 30 de locuri de muncă permanente indirecte timp de peste douăzeci de ani - metodologia utilizată 
poate fi consultată prin cerere directă depusă la RMGC. Cu toate acestea, aici se foloseşte un raport mai 
conservator de 1 : 10 – Direct : Indirect, pentru a respecta efectele multiplicatoare acceptate la nivel 
internaţional pentru marile proiecte de exploatare minieră din regiunile sărace, după cum se menţionează 
în Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD 2006) Politici în domeniul 
mărfurilor pentru dezvoltare: un nou cadru pentru lupta împotriva sărăciei. TD/B/COM.1/75, Geneva, 
Elveţia. Din experienţă ştim că acestea sunt cifrele des folosite şi în Canada.  
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Nr. de identificare MMDD pentru 
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identificată prin codul intern RMGC 

Rosia Montana, 24.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0095 

Propunerea Cate locuri de munca, dintre cele 1200, se vor acorda romanilor? 

Soluţia de 
rezolvare 

Prin proiectul Roşia Montană (RMP) se vor crea în medie 1.200 locuri de muncă pe o perioadă dedicată 
construcţiilor timp de doi ani. Ne aşteptăm ca majoritatea dintre aceste locuri de muncă să fie ocupate cu 
forţă de muncă locală, din zona de impact a proiectului, prin urmare vor fi romani. 
 
Pe parcursul celor 16 ani de exploatare RMP va avea nevoie de 634 locuri de muncă (angajare directă 
inclusiv pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele). Ne aşteptăm ca cele mai 
multe dintre aceste locuri de muncă să fie ocupate cu forţă de muncă locală, din zona de impact a 
proiectului [1]. 
 
În cazul în care nu sunt disponibile calificări adecvate în rândul forţei de muncă existente, se vor organiza 
programe de instruire menite să sporească baza de calificări. Pentru angajare, vor avea prioritate localnicii 
din zona de impact a proiectului. În cazul neocupării posturilor cu personal din rândul localnicilor, se va 
organiza recrutare la nivel regional. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Proiectul Roşia Montană, Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), 
Rezumat fără caracter tehnic, vol.19, pag.7. Dacă se includ locurile de muncă suplimentare pentru 
asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele, locurile de muncă directe generate de 
proiect se ridică la 634. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Rosia Montana, 24.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0098 

Propunerea 
Ce se va intampla cu toti tinerii mineri dupa 14 ani, cand vor avea 34-40 de ani; ce vor face dupa incheierea 
proiectului? Vor face sau nu vor face tursim si agricultura? 3. De ce acum nu se poate, si atunci se va 
putea? 

Soluţia de 
rezolvare 

În timpul angajării în cadrul proiectului Roşia Montană (RMP), lucrând pentru o companie minieră 
modernă, tinerii mineri ar dobândi o calificare, abilităţi şi experienţă valoroase, care le vor fi de folos 
atunci când vor lucra pentru alte companii miniere în ţară sau în străinătate. Ei pot de asemenea să 
folosească facilităţile oferite de acest proiect (incubator de afaceri, micro-credite, cursuri de pregătire 
profesională etc.) pentru lansarea unei afaceri care poate fi profitabilă după ce se închide mina. 
 
Referitor la turism, care este limitat în prezent de infrastructura turistică aproape inexistentă, 20 de ani de 
dezvoltare economică dinamică şi iniţiative de investiţii vor crea reale oportunităţi turistice. Daca vor vrea 
vreodată să facă turism sau agricultură, este alegerea lor. Până atunci, va exista un nou sat, un centru 
istoric restaurat, muzee, hoteluri, restaurante, toate într-un mediu sănătos şi, ce este mai important, 
conduse de o comunitate foarte puternică. 
 
Desfăşurată de-a lungul a 20 ani, infuzia de investiţii în zonă, dacă este administrată corect, ar trebui să 
stimuleze şi alte tipuri de dezvoltare. Rosia Montană Gold Corporation (RMGC) se angajează să 
promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen lung în cadrul planului său de dezvoltare durabilă.  
 
Conform prevederilor Art. 52 (1) din Legea Minelor nr. 85/2003, pentru încetarea activităţilor miniere, 
companiile ar trebui să înainteze autorităţilor competente o cerere însoţită de planul de încetare a 
activităţilor miniere, cu descrierea detaliată a acţiunilor necesare pentru o închidere eficientă a minei. 
Planul de Închidere a Minei ar trebui să conţină, printre altele, un program, de protecţie socială pentru 
personal. 
 
La momentul închiderii, compania va face tot ce îi va sta în putinţă pentru forţa de muncă existentă, 
asigurând asistenţă în găsirea unui alt loc de muncă. Având în vedere experienţa şi ablităţile dobândite de 
muncitori, aceştia pot ocupa locuri de muncă existente în cadrul altor proiecte de minerit, într-o regiune cu 
potenţial semnificativ de dezvoltare a resurselor minerale. Ca alternativă, RMGC va asigura oportunităţi 
de recalificare şi asistenţă pentru înfiinţarea unor afaceri în alte domenii decât cel minier. 
 
Unul din aspectele cele mai importante ale dezvoltării este îmbunătăţirea şi dezvoltarea capacităţilor 
comunităţii si ale autorităţilor locale. Chiar înainte să înceapă proiectul, compania este interesată să 
lucreze împreună cu comunitatea pentru găsirea celor mai bune soluţii de dezvoltare pentru zonă. Se spera 
că sub auspiciile Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), se va înfiinţa un număr de 
grupuri de lucru, dintre care unuia i se va încredinţa sarcina explorării oportunităţilor de dezvoltare. 
 
Între timp, un număr de programe deja existente au ca scop îmbunătăţirea profilului educaţional şi a 
nivelului de calificare din comunitate, pentru a corespunde necesităţilor proiectului şi pentru a încuraja 
oamenii să se gândească la alte căi de câştigare a traiului în afară de minerit. Programul de calificare 
profesională este unul dintre aceste programe. Instruirea in domeniul afacerilor face parte din programul 
de calificare profesională. S-a înfiinţat de asemenea, un incubator de afaceri. 
 
În ianuarie 2007 RMGC a înfiinţat Roşia Montană MicroCredit, sub numele de “IFN Gabriel Finance” SA,  
pentru încurajarea investitorilor locali. Acest micro-creditor are rolul de a furniza finanţare şi resursele 
necesare pentru oamenii din Roşia Montană, Abrud, Câmpeni şi Bucium, cu scopul de sprijinire a 
localnicilor pentru înfiinţarea de microîntreprinderi sau extindere a celor deja existente. 



 
Planul de închidere al RMP este de asemenea conceput astfel încât amplasamentul minei să fie redat 
folosinţei publice în scopuri productive. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Rosia Montana, 24.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0105 

Propunerea Doreste sa stie cum poate obtine un loc de munca pentru fiul sau. 

Soluţia de 
rezolvare 

Oricine este interesat să lucreze în cadrul proiectului se poate înscrie la unul din cele 8 Birouri de Resurse 
Umane deschise la nivel local (în Roşia Montană, Abrud, Câmpeni, Bucium, Zlatna, Baia de Arieş, Brad, 
Vadu Moţilor, iar pentru Lupşa, Bistra şi localităţile dintre ele, la birourile din Câmpeni şi Baia de Arieş). 
Acolo, pot să îşi depună cererea pentru participarea la cursurile de instruire. 
 
Vă rugăm să contactaţi reprezentanţii RMGC la: 

- Biroul din Roşia Montană la numărul: 0258 783014, 
- Dana Mihon la numărul 0729 399159; sau prin e-mail la adresa: dana.mihon@rmgc.ro, 
- Tiberiu Mera la numărul 0729 399430; sau prin e-mail la adresa: tiberiu.mera@rmgc.ro, 
- Raul Gombos la numărul 0729 399428; sau prin e-mail la adresa: raul.gombos@rmgc.ro 

 

Centru Locaţie Deschis 
în zilele 

Program 
zilnic Asistent 

Roşia 
Montană Casa Model L-J 

V 
08:00 - 17:00 
08:00 - 15:00 

Mihon Dana 
Mera Tiberiu 
Raul Gomboş 

Bucium Primăria Bucium – parter, Biroul 
Explorări L 10:00 - 12:00 Gomboş Raul 

Abrud Primăria Abrud – etaj 1, Centrul de 
Informare  L 12:30 - 15:30 Gomboş Raul 

Brad Primăria Brad – Sala de şedinţe L 10:30 - 14:00 Mera Tiberiu 
Zlatna Primăria Zlatna - Sala de şedinţe Ma 10:30 - 14:00 Gomboş Raul 

Câmpeni Casa de Cultură Avram Iancu, 
intrare cinematograf Mi 10:30 - 14:00 Mera Tiberiu 

Baia de Arieş Primăria Baia de Arieş - Sala de 
şedinţe J  10:30 - 14:00 Gomboş Raul 

Vadu Moţilor Primăria Vadul Moţilor - parter V 10:30 - 14:00 Mera Tiberiu 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Rosia Montana, 24.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0119 

Propunerea 
Cum este rezolvata problema somajului cu cei 500 de salariati adusi de RMGC? Nu este nevoie de forta de 
munca locala? 

Soluţia de 
rezolvare 

Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este în prezent cel mai mare angajator în zona Roşia Montană, 
iar numărul de locuri de muncă va creşte pe măsură ce proiectul se va derula. 
 
RMGC nu va aduce angajaţi din alte părţi; se contează pe forţa de muncă locală. Pe parcursul celor 16 ani 
de exploatare,  pentru proiectul Roşia Montană (RMP) se va avea nevoie de 634 locuri de muncă (angajare 
directă inclusiv locuri de muncă pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport, şi altele). 
Ne aşteptăm ca majoritatea dintre aceste locuri de muncă să fie acoperite cu forţă de muncă locală, din 
zona de impact a proiectului. [1] 
 
Compania a încheiat deja un protocol cu autorităţile locale pentru asigurarea faptului că localnicii vor avea 
prioritate pentru aceste locuri de muncă. 
 
RMGC are în prezent 471 de angajaţi dintre care peste 80% sunt din Roşia Montană, Abrud, Câmpeni şi 
Bucium.  Prin RMP se vor crea în medie 1.200 locuri de muncă pe o perioadă dedicată construcţiilor timp 
de 2 ani. Ne aşteptăm ca cele mai multe dintre aceste locuri de muncă să fie acoperite cu forţă de muncă 
locală, din zona de impact a proiectului. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Proiectul Roşia Montană, Raportul asupra Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), 
Rezumatul fără caracter tehnic, vol.19, pag.7. Dacă se includ locurile de muncă suplimentare pentru 
asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport, şi altele, locurile de muncă directe, generate de 
proiect, se ridică la 634. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Rosia Montana, 24.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0125 

Propunerea Care e strategia de dezvoltatre a zonei si economiei pe perioada postinchidere a minei? 

Soluţia de 
rezolvare 

Desfăşurată de-a lungul a 20 ani, infuzia de investiţii în zonă, dacă este administrată corect, ar trebui să 
stimuleze şi alte tipuri de dezvoltare. Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) se angajează să 
promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen lung în cadrul planului său de dezvoltare durabilă.  
 
De asemenea, trebuie menţionat faptul că în conformitate cu prevederile Art. 52 (1) din Legea Minelor nr. 
85/2003, pentru încetarea activităţilor miniere, companiile ar trebui să înainteze autorităţilor competente 
o cerere însoţită de planul de încetare a activităţilor miniere, cu descrierea detaliată a acţiunilor necesare 
pentru o închidere eficientă a minei. Planul de Închidere a Minei ar trebui să conţină, printre altele, un 
program, de protecţie socială pentru personal. 
 
La momentul închiderii, compania va face tot ce îi va sta în putinţă pentru forţa de muncă existentă, 
asigurând asistenţă în găsirea unui alt loc de muncă. Având în vedere exprienţa şi ablităţile dobândite de 
muncitori, aceştia pot ocupa locuri de muncă existente în cadrul altor proiecte de minerit într-o regiune cu 
potenţial semnificativ de dezvoltare a resurselor minerale. Ca alternativă, RMGC va asigura oportunităti 
de recalificare şi asistenţă pentru înfiinţarea unor afaceri în alte domenii decât cel minier. 
 
Unul din aspectele cele mai importante ale dezvoltării este îmbunătăţirea şi extinderea capacităţilor 
comunităţii si ale autoriţătilor locale. Chiar înainte să înceapă proiectul, compania este interesată să 
lucreze împreună cu comunitatea pentru găsirea celor mai bune soluţii de dezvoltare pentru zonă. Sub 
auspiciile Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) se va înfiinţa un număr de grupuri de 
lucru, dintre care unuia i se va încredinţa sarcina explorării oportunităţilor de dezvoltare. 
 
Între timp, un număr de programe deja existente au ca scop îmbunătăţirea profilului educaţional şi a 
nivelului de calificare din comunitate, pentru a corespunde necesităţilor proiectului şi pentru a încuraja 
oamenii să se gândească la alte căi de câştigare a existenţei în afară de minerit. Programul de calificare 
profesională este unul dintre aceste programe. Instruirea în domeniul afacerilor face parte din programul 
de calificare profesională. Se înfiinţează de asemenea un incubator de afaceri. 
 
În ianuarie 2007 RMGC a înfiinţat Roşia Montană MicroCredit, sub numele de “IFN Gabriel Finance” SA, 
pentru încurajarea investitorilor locali. Acest micro-creditor are rolul de a furniza finanţare şi resursele 
necesare pentru oamenii din Roşia Montană, Abrud, Câmpeni şi Bucium, cu scopul de sprijinire a 
localnicilor pentru înfiinţarea de microîntreprinderi sau extinderea celor deja existente. 
 
Planul de închidere al proiectului Roşia Montană (RMP) este de asemenea conceput astfel încât 
amplasamentul minei să fie restituit folosinţei publice în scopuri productive. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Abrud, 25.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0171 

Propunerea La angajare sa se tina cont de tinerii afectati. 

Soluţia de 
rezolvare 

Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) încurajează activ tinerii să solicite locuri de muncă oferite de 
companie. 
 
Prin proiectul Roşia Montană (RMP) se vor crea în medie 1.200 locuri de muncă pe o perioadă de 2 ani 
dedicată construcţiilor. Ne aşteptăm ca majoritatea dintre aceste locuri de muncă să fie ocupate cu forţă de 
muncă locală, din zona de impact a proiectului. 
 
Pe parcursul celor 16 ani de exploatare, RMP va avea nevoie de 634 locuri de muncă (angajare directă 
inclusiv pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele). Ne aşteptăm ca cele mai 
multe dintre aceste locuri de muncă să fie ocupate cu forţă de muncă locală, din zona de impact a 
proiectului.[1] 
 
În cazul în care nu sunt disponibile calificări adecvate în rândul forţei de muncă existente, se vor organiza 
programe de instruire menite să sporească baza de calificări. Pentru angajare, vor avea prioritate localnicii 
din zona de impact, iar în cazul neocupării posturilor cu personal din rândul acestora, se va organiza 
recrutare la nivel regional. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Proiectul Roşia Montană, Raportul asupra Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), 
Rezumat fără caracter tehnic, vol.19, pag.7. Dacă se includ locurile de muncă suplimentare pentru 
asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport, şi altele, locurile de muncă directe generate de 
proiect se ridică la 634. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Abrud, 25.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0172 

Propunerea 
Sustine proiectul si considera ca, atata timp cat RMGC respecta legile nu sunt motive de ingrijorare, mai 
ales ca proiectul ofera locuri de munca. 

Soluţia de 
rezolvare 

Mulţumim pentru sprijin. 
 
Iniţierea, promovarea şi dezvoltarea proiectului propus de Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) nu 
pot fi realizate altfel decât cu respectarea dispoziţiilor legale relvante în materie. Într-adevăr, Roşia 
Montană Gold Corporation (RMGC) se angajează, încă din primele stadii de proiectare şi dezvoltare, să 
respecte legislaţia românească, directivele Uniunii Europene (UE) şi Ghidurile şi Recomandările 
Internaţionale, iar cele mai bune tehnici disponibile (BAT) şi cele mai bune practici de management (BMP) 
au fost utilizate în întocmirea Proiectului Roşia Montană (RMP). 
 
Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este o procedură transparentă în care atât autoritatea 
de mediu competentă, cât şi titularul proiectului sunt obligaţi să aducă la cunostinţa celor interesaţi, 
inclusiv a Colectivului de Analiză Tehnică şi a publicului, aspecte legate de parcurgerea etapelor obligatorii 
pentru obţinerea acordului de mediu. 
 
În acest context, orice persoană interesată poate urmări îndeplinirea tuturor procedurilor legale obligatorii, 
poate califica modalitatea de evaluare şi poate formula obiecţiuni în condiţiile legii. Independent de cele 
precizate anterior, menţionăm faptul ca RMGC va lua toate măsurile necesare în vederea îndeplinirii 
întocmai şi la termen a obligaţiilor prevăzute de legislaţia relevantă în privinţa promovării, construirii şi 
operării RMP. 
 
În privinţa impactului economic local, prin RMP se vor crea în medie 1.200 locuri de muncă pe o perioadă 
de 2 ani dedicată construcţiilor. Ne aşteptăm ca majoritatea dintre aceste locuri de muncă să fie ocupate cu 
forţă de muncă locală, din zona de impact a proiectului. Pe parcursul celor 16 ani de exploatare RMP va 
avea nevoie de 634 locuri de muncă (angajare directă inclusiv locuri de muncă pentru asigurarea serviciilor 
de curăţenie, securitate, transport, şi altele). Ne aşteptăm ca cele mai multe dintre aceste locuri de muncă 
să fie ocupate cu forţă de muncă locală, din zona de impact a proiectului. 
 
De asemenea, proiectul va crea aproximativ de 6000 oportunităţi de angajare indirectă la nivel local, 
regional şi naţional.[1] 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] În Proiectul Roşia Montană, Raportul asupra Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului 
(EIM), Rezumat fără caracter tehnic, vol.19, pag.7 sunt identificate 5500 de locuri de muncă indirecte. 
Dacă se includ locurile de muncă suplimentare pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, 
transport, şi altele, locurile de muncă directe generate de proiect se ridică la 634, iar cele indirecte la 6000. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Abrud, 25.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0177 

Propunerea 
RMGC trebuie sa se gandeasca la o modalitate de a investi in zona, astfel incat cei care au primit bani 
pentru relocare sa nu mai plece departe. 

Soluţia de 
rezolvare 

Oamenii pot decide pentru ei înşişi dacă aleg să plece sau să rămână în zonă, dar ca stimulent pentru a 
rămâne, Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) încurajează localnicii să se stabilească în Piatra Albă, 
unde se va construi un sat nou, modern. 
 
RMGC va plăti 25% din costurile totale de construcţie a caselor, celor ce doresc o locuinţă nouă în  Piatra 
Albă, iar proprietarul va plăti restul de 75%; RMGC se angajează, prin contracte de vânzare-
cumpărare/schimb să ofere un loc de muncă pentru fiecare gospodărie pe perioada de construcţie a minei. 
 
Infuzia de investiţie în zonă, dacă este administrată corect, ar trebui să stimuleze şi alte activităţi. RMGC 
se angajează să promoveze diverse oportunităţi de dezvoltare pe termen lung, în cadrul planului său de 
dezvoltare durabilă. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Abrud, 25.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0178 

Propunerea 
Solicita sprijin din partea companiei pentru un internat pentru animale care exista in Abrud si trebuie 
imbunatatit. 

Soluţia de 
rezolvare 

Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a înfiinţat o facilitate de tip micro-creditare, denumită “IFN 
Gabriel Finance” S.A., prin care se pot obţine mici împrumuturi pentru afacerile locale. Informaţii despre 
aceasta pot fi obţinute la Abrud, la sediul instituţiei din strada Horea nr. 2, telefon: 0258 780 116; fax: 
0258780112; e-mail: aneta.nascu@rmgc.ro şi simona.gligor@rmgc.ro.  
 
Dacă respectiva afacere nu se califică pentru finanţare prin micro-creditare, adresaţi o cerere direct 
companiei, unde va fi analizată de grupul de lucru relevant. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 
    
 

mailto:aneta.nascu@rmgc.ro
mailto:simona.gligor@rmgc.ro
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Nr. de identificare MMDD pentru 
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Campeni, 26.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0179 

Propunerea RMGC ii va mai angaja pe cei care au fost disponibilizati de ROSIAMIN? 

Soluţia de 
rezolvare 

Oricare dintre angajaţii disponibilizaţi ai fostei societăţi RoşiaMin este binevenit să solicite un loc de 
muncă în cadrul Proiectului Roşia Montană (RMP). 
 
Prin RMP se vor crea în medie 1.200 locuri de muncă pe o perioadă de 2 ani dedicată construcţiilor. Ne 
aşteptăm ca majoriatea dintre aceste locuri să fie ocupate cu forţă de muncă locală, din zona de impact a 
proiectului. 
 
Pe parcursul celor 16 ani de exploatare RMP va avea nevoie de 634 locuri de muncă (angajare directă 
inclusiv pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele). Este posibil ca cele mai 
multe dintre aceste locuri de muncă să fie ocupate cu forţă de muncă locală, din zona de impact.[1] 
 
Oricine este interesat să lucreze în cadrul proiectului se poate înscrie la unul din cele 8 Birouri de Resurse 
Umane deschise la nivel local (în Roşia Montană, Abrud, Câmpeni, Bucium, Zlatna, Baia de Arieş, Brad, 
Vadu Moţilor, iar pentru Lupşa, Bistra şi localităţile dintre ele, la birourile din Câmpeni şi Baia de Arieş), 
unde pot să şi depună cererea pentru participarea la cursurile de instruire. 
 
Vă rugăm să contactaţi reprezentanţii RMGC la: 

- Biroul din Roşia Montană la numărul: 0258 783014, 
- Dana Mihon la numărul 0729 399159; sau prin e-mail la adresa: dana.mihon@rmgc.ro, 
- Tiberiu Mera la numărul 0729 399430; sau prin e-mail la adresa: tiberiu.mera@rmgc.ro, 
- Raul Gombos la numărul 0729 399428; sau prin e-mail la adresa: raul.gombos@rmgc.ro 

 

Centru Locaţie Deschis 
în zilele 

Program 
zilnic Asistent 

Roşia Montană Casa Model L-J 
V 

08:00 – 17:00 
08:00 – 15:00 

Mihon Dana 
Mera Tiberiu 
Raul Gomboş 

Bucium Primăria Bucium – parter , Biroul 
Explorări L 10:00  -12:00 Gomboş Raul 

Abrud Primăria Abrud – etaj 1, Centrul de 
informare L 12:30  -15:30 Gomboş Raul 

Brad Primăria Brad – Sala de şedinţe L 10:30  -14:00 Mera Tiberiu 

Zlatna Primăria Zlatna - Sala de şedinţe Ma 10:30  -14:00 Gomboş Raul 

Câmpeni Casa de Cultură Avram Iancu, intrare 
cinematograf Mi 10:30  -14:00 Mera Tiberiu 

Baia de Arieş Primăria Baia de Arieş - Sala de şedinţe J  10:30  -14:00 Gomboş Raul 

Vadu Moţilor Primăria Vadul Moţilor - parter V 10:30  -14:00 Mera Tiberiu 

 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Proiectul Roşia Montană, Raportul asupra Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) 

mailto:dana.mihon@rmgc.ro
mailto:tiberiu.mera@rmgc.ro
mailto:raul.gombos@rmgc.ro


Rezumat fără caracter tehnic, vol.19, pag.7. Dacă se includ locurile de muncă suplimentare pentru 
asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport, şi altele, locurile de muncă directe generate de 
proiect se ridică la 634. 
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Campeni, 26.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0185 

Propunerea 
Acuza titularul ca minte, pentru ca nu se vor rezolva nici problemele economice, nici cele sociale, nici cele 
de mediu. 

Soluţia de 
rezolvare 

Potrivit prevederilor legale relevante, publicul poate înainta propuneri justificate privind evaluarea 
impactului asupra mediului. Art. 44 (3) din Ordinul nr. 860/2002 referitor la procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului şi emitere a acordului de mediu, stipulează că ”în baza rezultatelor dezbaterii 
publice, autoritatea competentă pentru protecţia mediului evaluează propunerile/comentariile motivate ale 
publicului şi solicită titularului completarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului cu o 
anexă care conţine soluţii de rezolvare a problemelor semnalate. 
 
Întrucât afirmaţia participantului la dezbaterile publice (i) se referă la existenţa unor aşa-zise inadvertenţe 
ale Raportului asupra Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), fără a da indicaţii clare în 
acest sens, şi (ii) nu identifică şi nici nu semnalează probleme în legătură cu proiectul iniţiat de Roşia 
Montană Gold Corporation (RMGC) şi supus procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, RMGC 
nu este în măsură şi nici nu are calitatea de a formula un răspuns sau să facă vreun comentariu în acest 
sens. 
 
În orice caz, ţinând cont de faptul că RMGC şi-a exprimat disponibilitatea de a discuta orice problemă 
relevantă în ceea ce priveşte proiectul propus, menţionăm următoarele: 
 
RMGC s-a angajat să facă tot posibilul pentru a se adresa şi a îmbunătăţi toate aspectele economice, sociale 
şi de mediu legate de proiect. Acest angajament este menţionat în Raportul la studiul EIM. În spiritul 
dialogului şi angajamentului de îmbunătăţire a situaţiei, compania este întotdeauna dispusă să discute 
despre orice problemă specifică pe care ar putea să o aibă petentul. 
 
Premiza de la care porneşte prezentarea contextului dezvoltării durabile, este faptul că Proiectul Roşia 
Montana (RMP) va fi un catalizator pentru dezvoltarea economică locală şi regională. Este binecunoscut că 
pentru orice tip de dezvoltare industrială majoră efectele vor fi atât pozitive, cât şi negative. RMGC se 
angajează ca atât individual precum şi prin participarea la parteneriate să garanteze faptul că impactul 
pozitiv va fi amplificat. RMGC va avea ca prioritate o abordare participatorie (implicarea publicului 
interesat în luarea deciziilor) acolo unde este posibilă şi va căuta îndrumare din partea autorităţilor locale 
şi regionale şi din partea comunităţii atunci când se vor lua decizii cu referire la probleme ce pot afecta 
dezvoltarea zonei. Efectele negative vor fi atenuate prin măsurile care au fost descrise în raportul studiului 
de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM).  
  
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu privire la 
procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale procesului de 
dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate mai jos ca 5 domenii 
interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
În sprijinul celor afirmate mai sus, RMGC a stabilit o Politică pentru dezvoltare durabilă [1], ce va fi 
prezentată în cadrul acestei anexe. Componentele de susţinere a acestei politici sunt de asemenea 
prezentate, ele fiind un set de iniţiative desfăşurate la nivelul autorităţilor, comunităţii şi a companiei ca 
părţi integrante ale Parteneriatelor şi programelor de dezvoltare durabilă Roşia Montană. 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 



Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 1200 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, majoritatea 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 634 de locuri de muncă pe perioada exploatării (prin angajare directă, incluzând şi contractele 
pentru servicii de curăţenie, pază, transport, etc., pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6000 locuri de muncă generate indirect pentru o perioadă de 20 de ani, la nivel local 
şi regional [2]; 

- 1 miliard USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe profit, 
redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din România; 

- 1,5 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România: 400 
milioane USD pe perioada construcţiei (2 ani) şi 1,1 miliarde USD pe perioada activităţii de 
producţie (16 ani); 

 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia Montană, 
RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea propriilor activităţi 
comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii avantajoase, 
accesul la finanţare; 

- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local şi 
regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului Roşia 
Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru 
nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi gestionarea 
deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1 miliard USD pentru mai mult 
de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor însemna fonduri 
suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea infrastructurii din 
comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Dealul Furcilor din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone comerciale şi 
rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. Planul de Acţiune 
pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea RRAP), accesibile 
întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru TINEri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi capacitatea 
instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

http://www.certapuseni.ro/


- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât pentru 
localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului pentru 
patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin programe de 
instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, atât direct, la RMGC, 
cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire profesională şi meserii Roşia 
Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei sociale, în 
special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia Montană care este 
sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din zonă, 
pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de operare 
pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca rezultat atenuarea 
impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile de 

afaceri; 
- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în cadrul 

activităţilor economice; 
- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-finanţare, 

incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele RMGC 

cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
Viziunea RMGC asupra beneficiilor sociale şi economice ale RMP este prezentată în Planul de dezvoltare 
durabilă a comunităţii şi în EIM Capitolul 4.8 – Mediul social şi economic. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
În spiritul acestui angajament, RMGC a efectuat deja un program extins de consultări, constând în 1262 
întâlniri individuale şi interviuri, şi în distribuirea de chestionare prin care s-au obţinut peste 500 
răspunsuri, în 18 întâlniri cu grupuri centrale şi 65 de dezbateri publice, pe lângă discuţiile cu autorităţile 
guvernamentale, cu organizaţiile neguvernamentale şi potenţialii acţionari implicaţi. Observaţiile 
publicului interesat au fost folosite pentru pregătirea Planurilor de Management ale EIM aferente 
Proiectului Roşia Montană precum şi la elaborarea anexei la EIM. 
 
Sprijinul dat dezvoltării durabile a zonei va fi derulat în cadrul parteneriatelor, conform îndrumărilor 
diverselor organizaţii cum este Programul pentru dezvoltare al Naţiunilor Unite (PDNU). De exemplu, 
măsurile de atenuare a efectelor negative şi de amplificare a beneficiilor socio-economice vor fi derulate 
sub îndrumarea Centrului de cercetare socio-economică Roşia Montană (info@rmserc.ro), care, la rândul 
său, are ca partener autorităţile locale. Acest lucru va permite o evaluare transparentă a eficienţei 
sprijinului dat procesului de dezvoltare durabilă şi va pune la dispoziţie un forum pentru implementarea 
îmbunătăţirilor necesare. 
 
Alte parteneriate ce sprijină procesul de dezvoltare durabilă sunt prezentate mai jos în această anexă, în 
capitolul intitulat Parteneriate şi programe de dezvoltare durabilă a comunităţii Roşia Montană. 
(www.rmsdpps.ro) 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca investiţie 
majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va promova dezvoltarea 
activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această creştere calitativă a climatului 
investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care să se dezvolte în paralel cu RMP, chiar 

mailto:info@rmchp.ro
mailto:info@rmgnp.ro
http://www.certapuseni.ro/
mailto:info@rmserc.ro
http://www.rmsdpps.ro/


dacă se depăşeşte cu mult sfera activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării 
economice este un beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Aceasta este o versiune îmbunătăţită a politicii ce a fost deja prezentată în planurile de management 
prezentate în documentaţia EIM – politica a fost îmbunătăţită ca urmare a comentariilor şi observaţiilor 
primite în urma consultărilor publice. 
 
[2] Economiştii au argumentat faptul că efectul multiplicator al RMP este de ordinul a 1 loc de muncă 
direct la 30 de locuri de muncă permanente indirecte timp de peste douăzeci de ani - metodologia utilizată 
poate fi consultată prin cerere directă depusă la RMGC. Cu toate acestea, aici se foloseşte un raport mai 
conservator de 1 : 10 – Direct : Indirect, pentru a respecta efectele multiplicatoare acceptate la nivel 
internaţional pentru marile proiecte de exploatare minieră din regiunile sărace, după cum se menţionează 
în Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD 2006) Politici în domeniul 
mărfurilor pentru dezvoltare: un nou cadru pentru lupta împotriva sărăciei. TD/B/COM.1/75, Geneva, 
Elveţia. Din experienţă ştim că acestea sunt cifrele des folosite şi în Canada.  
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Campeni, 26.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0186 

Propunerea Ce se va intampla cu populatia dupa cei 15 sau 17 ani de derulare a proiectului, din ce va trai? 

Soluţia de 
rezolvare 

Desfăşurată pe parcursul a 20 ani, infuzia de investiţii în zonă, dacă este administrată corect, ar trebui să 
stimuleze şi alte tipuri de dezvoltare. Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) se angajează să 
promoveze diverse oportunităţi de dezvoltare pe termen lung în cadrul planului său de dezvoltare durabilă. 
 
Conform prevederilor Art. 52 (1) din Legea Minelor nr. 85/2003, pentru încetarea activităţilor miniere, 
companiile ar trebui să înainteze autorităţilor competente o cerere însoţită de planul de încetare a 
activităţilor miniere, cu descrierea detaliată a acţiunilor necesare pentru o închidere eficientă a minei. 
Planul de Închidere a Minei ar trebui să conţină, printre altele, un program, de protecţie socială pentru 
personal. 
 
La momentul închiderii, compania va face tot ce îi va sta în putinţă pentru forţa de muncă existentă, 
asigurându-i asistenţă în găsirea unui alt loc de muncă. Având în vedere experienţa şi ablităţile dobândite 
de muncitori, aceştia pot ocupa locurile de muncă existente în cadrul altor proiecte de minerit într-o 
regiune cu potenţial semnificativ de dezvoltare a resurselor minerale. Ca alternativă, RMGC va asigura 
oportunităţi de recalificare şi asistenţă pentru înfiinţarea unor afaceri în alte domenii decât cel minier. 
 
Unele din aspectele cele mai importante ale dezvoltării sunt îmbunătăţirea şi extinderea capacităţilor 
comunităţii si ale autorităţilor locale. Chiar înainte să înceapă proiectul, compania este interesată să 
lucreze împreună cu comunitatea pentru găsirea celor mai bune soluţii de dezvoltare pentru zonă. Se speră 
că sub auspiciile Programului Natiunilor Unite de Dezvoltare (PNUD), se va înfiinţa un număr de grupuri 
de lucru, dintre care unuia i se va încredinţa sarcina explorării oportunităţilor de dezvoltare. 
 
Între timp, un număr de programe deja existente au ca scop îmbunătăţirea profilului educaţional şi a 
nivelului de calificare din comunitate, pentru a corespunde necesităţilor proiectului şi pentru a încuraja 
oamenii să se gândească la alte căi de câştigare a existenţei în afară de minerit. Programul de calificare 
profesională este unul dintre aceste programe. Instruirea în domeniul afacerilor face parte din programul 
de calificare profesională. Se înfiinţează, de asemenea, şi un incubator de afaceri. 
 
În ianuarie 2007, RMGC a fondat Roşia Montană MicroCredit, sub numele de “IFN Gabriel Finance” SA, 
pentru încurajarea investitorilor locali. Acest micro-creditor are rolul de a furniza finanţare şi resursele 
necesare pentru oamenii din Roşia Montană, Abrud, Câmpeni şi Bucium, cu scopul de sprijinire a 
localnicilor pentru înfiinţarea de microîntreprinderi sau extinderea celor deja existente. 
 
Planul de închidere al proiectului Roşia Montană (RMP) este de asemenea conceput astfel încât 
amplasamentul minei să fie restituit folosinţei publice în scopuri productive. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Campeni, 26.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0194 

Propunerea 
Daca s-ar acorda aceeasi importanta agriculturii, turismului si mineritului, ar iesi un lucru bun in Muntii 
Apuseni. Daca inainte se putea face sport, turism, acum de ce nu se mai poate? Pentru ca fondurile alocate 
de la UE au fost respinse. Si nu le-a respins nici Academia nici biserica, ci oameni rau intentionati. 

Soluţia de 
rezolvare 

Este adevărat că turismul poate fi o posibilă sursă de venituri şi dezvoltare durabilă pentru Roşia Montană 
şi pentru regiune. Există, totuşi, o mare diferenţă, între a propune turismul ca alternativă sau substitut 
pentru un proiect industrial major şi dezvoltarea turismului de-a lungul timpului, susţinută de investiţii în 
infrastructură care sunt generate de un proiect industrial complex. 
 
Prima opţiune – pentru Roşia Montană, „turismul fără dezvoltarea minei” – nu este viabilă în sine şi, cu 
siguranţă, nu în comparaţie cu un plan de dezvoltare a turismului de-a lungul timpului, cu ajutorul 
investiţiei în infrastructură. 
 
Compania se angajează să promoveze diverse oportunităţi de dezvoltare pe termen lung, ca parte din 
planul de dezvoltare durabilă.  Sub auspiciile Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), vor 
fi create câteva grupuri de lucru, dintre care unul se va ocupa de explorarea oportunităţilor de 
dezvoltare. Aceste grupuri de lucru vor include reprezentanţi ai guvernului, ai comunităţii şi ai Roşia 
Montană Gold Corporation (RMGC). Grupurile de lucru vor fi deschise la sugestii şi contribuţii din partea 
tuturor celor interesaţi.  
 
Capitolul 5 din Raportul asupra Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) identifică şi 
evaluează alternativele proiectului, inclusiv turismul. Important este că studiul EIM concluzionează că 
proiectul nu exclude dezvoltarea altor ramuri industriale, cum ar fi turismul. Dimpotrivă, proiectul minier 
ar elimina unele dintre impedimentele semnificative deja existente în calea creării altor ramuri industriale, 
cum ar fi poluarea, căile necorespunzătoare de acces şi alte probleme care au apărut din lipsa unor 
investiţii din interior. Aşa cum se descrie în Volumul 14, 4.8 Mediul social şi economic, şi Volumul 31, 
Planul de dezvoltare durabilă a comunităţii, în prezent există unele activităţi turistice în Roşia Montană. 
Totuşi, industria turistică nu este în prezent un motor economic puternic. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Campeni, 26.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0211 

Propunerea 

Planul de dezvoltare durabila a comunitatii nu are autor, desi este un plan deosebit de important. La pag. 
66 a acestui plan este mentionat un studiu independent de turism in Rosia Montana. Doreste sa stie cine a 
elaborat acest studiu si unde poate fi consultat deoarece, de-a lungul prezentarii concluziilor - tratate mai 
mult ca niste judecati de valoare, nu se mentioneza nicaieri o resura bibliografa. 

Soluţia de 
rezolvare 

Autorii Planului de Dezvoltare Durabilă a Comunităţii sunt: Gecko Environment, Olanda şi echipa de 
consultanţi de la Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj Napoca. Toţi autorii raportului asupra Studiului de 
Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) sunt menţionaţi la începutul Rezumatului fără caracter 
tehnic al studiului EIM [1]. 
 
Studiul independent la care se face referire la pagina 66 din Rezumatul fără caracter tehnic este “Studiul de 
evaluare a turismului în comuna Roşia Montană, România, 2006” întocmit de Salanta M., et al. 
(Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj Napoca). 
 
De atunci, au mai fost realizate alte două studii relevante: "Model de dezvoltare turistică şi contribuţia sa la 
dezvoltarea durabilă a localităţilor Zlatna, Bucium, Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă a 
activităţilor de minerit mono-industriale” realizat de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în 
Turism (INCDT) publicat în aprilie 2006, chiar când raportul la studiul EIM era depus la Ministerul 
Mediului şi Gospodăririi Apelor. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus realizarea unui studiu independent care stabileşte 
modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism 
printr-un proiect integrat (vezi Roşia Montană Propuneri Iniţiale pentru Turism, Raportul Gifford 
13658.R01). 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Proiectul Roşia Montană, Raportul la studiul EIM Volumul 19, Capitolul 19: Rezumat fără caracter 
tehnic. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Campeni, 26.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0212 

Propunerea 
Cine a elaborat planul pentru turism? Concluziile sunt doar judecati de valoare si nu se face referire la o 
sursa bibliografica. 

Soluţia de 
rezolvare 

Studiul independent la care se face referire la pagina 66 din Rezumatul fără caracter tehnic este “Studiul de 
evaluare a turismului în comuna Roşia Montană, România, 2006” întocmit de Salanta M., et al. 
(Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj Napoca). 
 
De atunci, au mai fost realizate alte două studii relevante: "Model de dezvoltare turistică şi contribuţia sa la 
dezvoltarea durabilă a localităţilor Zlatna, Bucium, Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă a 
activităţilor de minerit mono-industriale” realizat de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în 
Turism (INCDT) publicat în aprilie 2006, chiar când Raportul asupra Studiului de Evaluare a Impactului 
asupra Mediului (EIM) era depus la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (MMGA). 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus realizarea unui studiu independent care stabileşte 
modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism 
printr-un proiect integrat (vezi Roşia Montană Propuneri Iniţiale pentru Turism, Raportul Gifford 
13658.R01). 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
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Campeni, 26.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0216 

Propunerea 
Ce au de gand sa faca titularii de proiect pentru locuitorii Rosiei Montane si a zonelor de langa Rosia 
Montana, dupa ce vor pleca in Canada, respectiv dupa 14 ani? 

Soluţia de 
rezolvare 

Desfăşurată pe parcursul a 20 ani, infuzia de investiţii în zonă, dacă este administrată corect, ar trebui să 
stimuleze şi alte tipuri de dezvoltare. Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) se angajează să 
promoveze diverse oportunităţi de dezvoltare pe termen lung în cadrul planului său de dezvoltare durabilă. 
 
Conform prevederilor Art. 52 (1) din Legea Minelor nr. 85/2003, pentru încetarea activităţilor miniere, 
companiile ar trebui să înainteze autorităţilor competente o cerere însoţită de planul de încetare a 
activităţilor miniere, cu descrierea detaliată a acţiunilor necesare pentru o închidere eficientă a minei. 
Planul de Închidere a Minei ar trebui să conţină, printre altele, un program, de protecţie socială pentru 
personal. 
 
La momentul închiderii, compania va face tot ce îi va sta în putinţă pentru forţa de muncă existentă, 
asigurându-i asistenţă în găsirea unui alt loc de muncă. Având în vedere experienţa şi ablităţile dobândite 
de fiecare, se pot ocupa locurile de muncă existente în cadrul altor proiecte de minerit într-o regiune cu 
potenţial semnificativ de dezvoltare a resurselor minerale. Ca alternativă, RMGC va asigura oportunităţi 
de recalificare şi asistenţă pentru înfiinţarea unor afaceri în alte domenii decât cel minier. 
 
Unele din aspectele cele mai importante ale dezvoltării sunt îmbunătăţirea şi extinderea capacităţilor 
comunităţii şi ale autoriţătilor locale. Chiar înainte să înceapă proiectul, compania este interesată să 
lucreze împreună cu comunitatea pentru găsirea celor mai bune soluţii de dezvoltare pentru zonă. Sub 
auspiciile Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), se va înfiinţa un număr de grupuri de 
lucru, dintre care unuia i se va încredinţa sarcina explorării oportunităţilor de dezvoltare. 
 
Între timp, un număr de programe deja existente au ca scop îmbunătăţirea profilului educaţional şi a 
nivelului de calificare din comunitate, pentru a corespunde necesităţilor proiectului şi pentru a încuraja 
oamenii să se gândească la alte căi de câştigare a traiului, în afară de minerit. Programul de calificare 
profesională este unul dintre aceste programe. Instruirea în domeniul afacerilor face parte din programul 
de calificare profesională. Se înfiinţează de asemenea un incubator de afaceri. 
 
Pentru a încuraja şi mai mult dezvoltarea economică în România, în ianuarie 2007, RMGC a fondat Roşia 
Montană MicroCredit, sub numele de “IFN Gabriel Finance” SA, pentru a-şi oferi suportul investitorilor 
locali. Acest micro-creditor are rolul de a furniza finanţare şi resursele necesare pentru oamenii din Roşia 
Montană, Abrud, Câmpeni şi Bucium, cu scopul de sprijinire a localnicilor pentru înfiinţarea de 
microîntreprinderi sau extinderea celor deja existente. 
 
Planul de închidere al proiectului Roşia Montană (RMP) este de asemenea conceput astfel încât 
amplasamentul minei să fie restituit folosinţei publice în scopuri productive. 
 
Un aspect fundamental este că, deşi Gabriel Resources este o companie canadiană, RMGC este o companie 
românească, unde 95% din angajaţi sunt români. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Campeni, 26.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0218 

Propunerea 
Greenpeace incurajeaza dezvoltarea durabila, recunoaste ca zona Muntilor Apuseni si zona Rosia Montana 
au un extraordinare potential turistic. Aici se poate face turism si agricultura si Greenpeace asta ii 
incurajeaza sa faca pe locuitori. 

Soluţia de 
rezolvare 

Suntem de acord cu Greenpeace în ceea ce priveşte potenţialul turistic al zonei, dar primul pas ar fi să 
aflăm ce-şi doreşte cu adevărat comunitatea din Roşia Montană şi cum ar putea să folosească acest 
potenţial în mod cât mai profitabil. 
 
În cazul în care comunitatea este interesată de turism sau agricultură, Roşia Montană Gold Corporation 
(RMGC) o va susţine şi va colabora în acest sens. 
 
Roşia Montană ar putea să-şi dezvolte, în continuare, potenţialul turistic. Există iniţiative de a face acest 
lucru, cum ar fi „Modelul de dezvoltare a turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea durabilă din Zlatna, 
Bucium, Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă la activităţile miniere mono-industriale”, întocmit 
de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism (INCDT) şi publicat în aprilie 2006, chiar 
când raportul asupra Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) era depus la Ministerul 
Mediului şi Gospodăririi Apelor (MMGA). 
 
RMGC a dispus realizarea unui studiu care stabileşte modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi 
modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism printr-un proiect integrat: 
 
„După cum arată experienţa, turismul va fi posibil şi profitabil doar atunci când va exista ceva de oferit 
vizitatorilor, şi anume un mediu curat, o infrastructură corespunzătoare (drumuri bune, spaţii de cazare, 
restaurante, apă curentă, un sistem de canalizare bine pus la punct, instalaţii pentru depozitarea 
deşeurilor, etc.), precum şi atracţii (muzee, alte obiective de vizitat, cum ar fi monumente istorice, etc). Un 
proiect minier, cum este cel propus de RMGC, ar putea oferi prin impozite şi taxe, şi dezvoltarea industriei 
serviciilor, fondurile necesare pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin Proiectul Roşia Montană (RMP) şi 
planurile sale de management al patrimoniului, 25 de milioane USD vor fi investite de companie în 
protejarea moştenirii culturale astfel încât să susţină turismul. Un program de instruire va asigura 
calificarea necesară pentru dezvoltarea activităţilor, iar Roşia Montană MicroCredit va ajuta oamenii să 
construiască pensiuni, restaurante, etc., toate fiind necesare pentru atragerea turiştilor. La sfârşitul 
proiectului, va exista un nou sat, alături de vechiul centru restaurat al Roşiei Montană, cu un muzeu, 
hoteluri, restaurante şi o infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate (de exemplu, Cătălina 
Monuleşti) şi monumente conservate, cum ar fi cel de la Tăul Găuri – toate acestea devenind atracţii reale 
pentru zonă. Mai mult, se presupune că autorităţile vor acţiona la nivel local pentru a încuraja creşterea 
economică. (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 13658.R01). 
 
În ceea ce priveşte dezvoltarea agriculturii, şi în trecut şi acum, aceasta nu asigură suficiente câştiguri 
economice pentru a dezvolta Roşia Montană, şi nici nu a permis investiţii suplimentare care să diversifice 
economia, pentru a nu se mai baza pe minerit sau agricultură. Zona Industrială (regăsită în Planul de 
Urbanism Zonal – PUZ şi Planul de Urbanism General - PUG) nu influenţează capacitatea de practicare a 
agriculturii. 
 
Activităţile agricole din Roşia Montană se desfăşoară mai ales pentru subzistenţă, cu puţine produse 
vândute. Suprafaţa de teren potrivită pentru o agricultură la scară redusă (cartofi şi legume) este limitată, 
aproximativ 7% în comuna Roşia Montană, cam 6% în Abrud şi 7% în Câmpeni. Principalele culturi sunt 
pomii fructiferi (85% din toate gospodăriile), nutreţul pentru animale (49%) şi nucii. Zona agricolă este 
dominată de păduri, păşuni (subalpine) şi fâneţe. 



 
Accesul utilajelor agricole este foarte limitat din cauza terenului, iar cele mai multe activităţi sunt realizate 
manual, transportul fiind asigurat cu căruţe trase de cai. Nu sunt folosite îngrăşăminte sintetice sau 
pulverizatori, mai ales pentru că aplicarea lor nu ar fi posibilă. 
 
Un proiect minier, cum este cel propus de RMGC, ar putea oferi – prin activitatea sa economică generală şi 
prin taxe şi impozite – fondurile necesare pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Până la închiderea minei, 
compania este dispusă să investească 25 de milioane USD pentru protecţia moştenirii culturale astfel încât 
să susţină turismul, cu condiţia ca şi comunitatea să dorească acest lucru. 
 
Un program de instruire va asigura calificarea necesară pentru dezvoltarea activităţilor, iar „IFN Gabriel 
Finance” SA va ajuta localnicii să construiască pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare 
pentru atragerea turiştilor. La sfârşitul proiectului, va exista un nou sat, un centru istoric restaurat, muzee, 
hoteluri, restaurante, toate într-un mediu sănătos. 
 
În acest sens, în ianuarie 2007 a fost înfiinţată Roşia Montană MicroCredit „IFN Gabriel Finance SA”. 
Acest micro-creditor are rolul de a asigura finanţarea şi resursele necesare pentru oamenii din Roşia 
Montană, Abrud, Câmpeni şi Bucium, cu scopul  de a susţine localnicii în crearea de mici afaceri sau  
dezvoltarea  celor deja existente. 
 
Programul de pregătire profesională este oferit gratuit membrilor comunităţii locale, cu scopul dezvoltării 
profilului educaţional şi creşterii nivelului de calificare al comunităţii; cererile de participare la cursuri se 
depun la 8 Birouri de Resurse Umane şi sunt gestionate printr-o bază de date personalizată. Până acum, 
peste 5000 de persoane au solicitat înscrierea la cursuri şi peste 1500 au participat deja la cursuri sau sunt 
in curs de finalizare a acestora (mai ales în următoarele domenii: construcţii, industria de prelucrare a 
lemnului şi servicii ca pază, vânzări, turism, asistenţă socială, transporturi, utilităţi, monitorizarea 
mediului, etc.); de asemenea, există o cerere tot mai mare, susţinută, în mare parte, de companie, pentru 
pregătirea în meserii tradiţionale, care s-ar putea pierde dacă nu sunt păstrate; programul de pregătire va 
acoperi, în curând, alte calificări complementare, care contribuie la sporirea profilului forţei de muncă în 
zonă, cum ar fi: comunicare interpersonală, cunoştinţe de limbi străine, cunoştinţe de operare PC, 
managementul timpului, aptitudini de prezentare, cultură generală, luarea deciziilor, aptitudini de 
conducere, aptitudini de management al proiectelor, etc. 
 
Se estimează că programele de pregătire profesională oferite de RMGC şi partenerii săi şi experienţa 
acumulată în timpul proiectului Roşia Montană (RMP) vor crea o forţă de muncă foarte bine pregătită şi 
calificată într-o serie de discipline. Astfel oamenii ar putea ocupa o poziţie competitivă de angajare în 
cadrul altor companii miniere. Aceste aptitudini pot fi folosite, de asemenea, şi în sectorul ne-minier. 
 
Per total, prezenţa RMP ca investiţie majoră va îmbunătăţi climatul economic din zonă, încurajând şi 
promovând dezvoltarea activităţilor ne-miniere. Se estimează că acest climat de investiţii îmbunătăţit va 
duce la oportunităţi de afaceri care se pot dezvolta odată cu RMP. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi Anexa 4 – Roşia Montană Programe şi Parteneriate 
pentru Dezvoltare Durabilă. 
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Campeni, 26.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0223 

Propunerea Dorestre sa stie daca se va putea face turism in paralel cu proiectul minier. 

Soluţia de 
rezolvare 

Da, dezvoltarea potenţialului turistic al Roşiei Montane se poate face în paralel cu operaţiunile miniere. 
 
Capitolul 5 din raportul asupra Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) identifică şi 
evaluează alternativele proiectului, inclusiv turismul. Important este că raportul la studiul EIM 
concluzionează că proiectul nu exclude dezvoltarea altor ramuri industriale, cum ar fi turismul. 
Dimpotrivă, proiectul minier ar elimina unele dintre impedimentele semnificative deja existente în calea 
creării altor ramuri industriale, cum ar fi poluarea, căile de acces necorespunzătoare şi alte probleme care 
au apărut din lipsa unor investiţii din interior. Aşa cum se descrie în Volumul 14, 4.8 Mediul social şi 
economic, şi Volumul 31, Planul de dezvoltare durabilă a comunităţii, în prezent există unele activităţi 
turistice în Roşia Montană. Totuşi, industria turistică nu este în prezent un motor economic puternic. 
 
Datorită faptului că proiectul Roşia Montană (RMP) va afecta doar 4 din cele 16 localităţi ale comunei 
Roşia Montană, turismul se poate dezvolta în multe alte zone ale Munţilor Apuseni, indiferent de 
realizarea RMP. Odată cu investiţia în infrastructură pe care o va aduce RMP, Roşia Montană ar putea să-şi 
dezvolte, în continuare, potenţialul turistic. Există iniţiative în acest sens, cum ar fi „Modelul de dezvoltare 
a turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea durabilă a localităţilor Zlatna, Bucium, Roşia Montană şi Baia 
de Arieş ca alternativă la activităţile de minerit mono-industriale”, întocmit de Institutul Naţional pentru 
Cercetare şi Dezvoltare în Turism (INCDT) şi publicat în aprilie 2006, chiar când raportul la studiul EIM 
era depus la Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor (MMGA). 
 
RMGC a dispus, de asemenea, realizarea unui studiu care stabileşte modalitatea de promovare a 
potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism printr-un proiect integrat: 
 
„Din experienţă, putem afirma că turismul va fi posibil şi profitabil numai atunci când va exista ceva de 
oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, cazare, 
restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) puncte de 
atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier precum cel 
propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, fondurile necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi planurile sale de gestionare a patrimoniului, 
vor fi investite de către companie 25 milioane de USD pentru protecţia patrimoniului cultural de o 
manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate deprinderile 
necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine financiar persoanele 
care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage turişti. La 
încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia Montană, cu un 
muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate (ex. cea de la 
Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tăul Găuri – care, toate, vor reprezenta 
atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a încuraja creşterea 
economică (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 13658.R01). 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Campeni, 26.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0224 

Propunerea 
Doreste sa stie daca exista finantari din partea companiei pentru intreprinderi mici si mijlocii pentru 
tineri. 

Soluţia de 
rezolvare 

Da, există. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a înfiinţat Roşia Montană Microcredit sub numele de “IFN 
Gabriel Finance” S.A., în ianuarie 2007 pentru a încuraja investitorii locali. Acest micro-creditor este 
conceput pentru a acorda finanţare şi resursele necesare celor din Roşia Montană, Abrud, Câmpeni şi 
Bucium, cu scopul de sprijinire a localnicilor pentru înfiinţarea de mici afaceri sau pentru extinderea celor 
deja existente. Informaţii cu privire la această instituţie pot fi obţinute în Abrud, de la “Gabriel Finance” 
S.A., sediul Roşia Montană Microcredit, Str. Horea nr. 2; telefon: 0258 780 116; fax: 0258780112; 
aneta.nascu@rmgc.ro şi simona.gligor@rmgc.ro. 
 
Prin politica sa, proiectul Roşia Montană (RMP) se angajează, să dea prioritate afacerilor locale şi altor 
întreprinderi în acordarea contractelor din cadrul proiectului. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Propunerea 

Face urmatoarele comentarii: 
In 2002, impreuna cu familia, a incercat sa isi deschida o pensiune turistica. De atunci, din cauza RMGC, 
Consiliul local nu le acorda autorizatie de constructie si compania sustine ca se poate face si turism in 
zona. Cum se poate face turism daca RMGC vrea sa extraga aurul cu cianura? 

Soluţia de 
rezolvare 

Deoarece proiectul Roşia Montană (RMP) afectează doar 4 dintre cele 16 localităţi ale comunei Roşia 
Montană, activităţi turistice pot fi dezvoltate în zona care nu este afectată de proiectul Roşia Montană. 
 
Referitor la zonele afectate de Proiectul Roşia Montană, menţionăm că există prevederi legale ce 
restricţionează dezvoltarea altor proiecte decât cele care vizează exploatarea şi procesarea resurselor 
naturale din zonele în care acestea sunt identificate. În acest sens, menţionăm următoarele prevederi 
legale:  
 
(i) art. 41 (2) din Legea Minelor nr. 85/2003 „consiliile judeţene şi consiliile locale vor modifica şi/sau vor 
actualiza planurile de amenajare a teritoriului şi planurile urbanistice generale existente, pentru a permite 
executarea tuturor operaţiunilor necesare desfăşurării activităţilor miniere concesionate”; 
 
(ii) art. 6 (1) din Hotărârea de Guvern 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism 
(“Hotărârea de Guvenr 525/1996”) “autorizarea executării construcţiilor definitive, altele decât cele industriale, 
necesare exploatării şi prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conţin resurse identificate ale 
subsolului, este interzisă.” 
 
În ce priveşte limitele impuse dezvoltării economice, cu siguranţă, restricţiile urbanistice se vor aplica 
zonelor ce ar putea fi afectate de funcţionarea proiectului, dar acest lucru va avea loc pe o perioadă 
determinată de timp, iar prin intermediul Planului său de dezvoltare durabilă a comunităţii (Volumul 31 
din raportul asupra Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), Roşia Montană Gold 
Corporation (RMGC) se obligă să pună bazele dezvoltării de proiecte pe termen lung, cum ar fi turismul. 
Planul de Urbanism General (PUG), întocmit în 2000 şi aprobat în 2002, este un document vizat de 
Consiliul Local după ce a fost depus spre consultare de către publicul din comunitatea locală. PUG a fost 
prezentat şi discutat în 11 adunări de consiliu şi dezbateri publice. Zona industrială este evidenţiată în 
acest PUG, dar această regiune nu este adecvată pentru activităţi turistice. În acelaşi timp, a fost 
evidenţiată şi o zonă protejată. După ce Planul de Urbanism Zonal (PUZ) este aprobat de Consiliul Local 
din Roşia Montană, în această zonă pot fi iniţiate activităţi turistice (pensiuni, restaurante, etc.). PUZ, care 
prezintă în detaliu suprafaţa de teren necesară pentru RMP, afectează doar aproximativ 25% din comuna 
Roşia Montană. Deşi unele afaceri au luat deja fiinţă, pe restul de 75% din comună, după finalizarea PUZ, 
dezvoltarea afacerilor va fi încurajată şi mai mult. 
 
Există câteva exemple bune în care turismul şi mineritul s-au dezvoltat împreună. Au fost menţionate 
exemplele Minei de aur Martha din Waihi, Noua Zeelandă şi a Minei de aur Rio Narcea din Spania, iar cel 
din urmă exemplu apare şi în documentul „Cea mai bună referinţă” al UE, privind managementul 
deşeurilor miniere. Acest lucru se întâmplă deoarece minele sunt exploatate eficient, în siguranţă şi 
protejează mediul. Pentru că aceste mine se află în regiuni cu un istoric îndelungat în minerit, vizitatorilor 
li se poate prezenta atât vechea tehnologie de minerit, cât şi cea nouă. Roşia Montană se află într-o bună 
poziţie şi poate profita de istoricul său în domeniul mineritului, iar RMGC îşi propune să-şi administreze 
operaţiunile cu respectarea acestei practici. Alte exemple au fost dezbătute în cadrul unei Propuneri 
Iniţiale pentru Turism, un studiu care stabileşte modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi 
modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism printr-un proiect integrat (vezi Roşia Montană 
Propuneri Iniţiale pentru Turism, Raportul Gifford 13658.R01). 



 
În cele din urmă, în ce priveşte utilizarea de cianuri în extracţie şi compatibilitatea cu turismul, conţinutul 
în cianuri al sterilelor de procesare de la Mina Martha, Waihi, Noua Zeelanda, depăşeşte nivelul de 150 
părţi pe milion (ppm) – comparativ cu nivelul estimat de 5 până la 7 ppm pentru Proiectul Roşia Montană. 
Având în vedere popularitatea de care Waihi se bucură printre turişti, acesta nu este un impediment. 
 
Vă informăm că o instalaţie de denocivizare va fi încorporată în instalaţia de procesare a Proiectului Roşia 
Montană. Această tehnologie ar reduce limitele cianurii la cote care sunt cu mult sub cele impuse de 
standardele Române şi Europene acceptate ca fiind sigure. Pentru mai multe informaţii, vezi Raportul EIM 
– Procese Tehnologice – Capitolul 2 şi Planul  de Management al Cianurii – Planul G. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Propunerea 
Doreste sa stie daca, dupa inceperea contructiei, firmele contractoare care vor veni in zona vor avea 
salariati propri sau vor fi angajati localnici. 

Soluţia de 
rezolvare 

Subcontractanţii pentru construcţii vor acorda prioritate localnicilor, conform celor stipulate în caietul de 
sarcini. 
 
Oricine este interesat să lucreze în cadrul proiectului se poate înscrie la unul din cele 8 Birouri de Resurse 
Umane deschise la nivel local (în Roşia Montană, Abrud, Câmpeni, Bucium, Zlatna, Baia de Arieş, Brad, 
Vadu Moţilor, iar pentru Lupşa, Bistra şi localităţile dintre ele, la birourile din Câmpeni şi Baia de Arieş), 
unde pot să şi depună cererea pentru participarea la cursurile de instruire. 
 
Vă rugăm să contactaţi reprezentanţii RMGC la: 

- Biroul din Roşia Montană la numărul: 0258 783014, 
- Dana Mihon la numărul 0729 399159; sau prin e-mail la adresa: dana.mihon@rmgc.ro, 
- Tiberiu Mera la numărul 0729 399430; sau prin e-mail la adresa: tiberiu.mera@rmgc.ro, 
- Raul Gombos la numărul 0729 399428; sau prin e-mail la adresa: raul.gombos@rmgc.ro 

 

Centru Locaţie Deschis 
în zilele 

Program 
zilnic Asistent 

Roşia 
Montană Casa Model L-J 

V 
08:00 - 17:00 
08:00 - 15:00 

Mihon Dana 
Mera Tiberiu 
Raul Gomboş 

Bucium Primăria Bucium – parter, Biroul 
Explorări 

L 10:00 - 12:00 Gomboş Raul 

Abrud Primăria Abrud – etaj 1, Centrul de 
informare  

L 12:30 - 15:30 Gomboş Raul 

Brad Primăria Brad – Sala de şedinţe L 10:30 - 14:00 Mera Tiberiu 
Zlatna Primăria Zlatna - Sala de şedinţe Ma 10:30 - 14:00 Gomboş Raul 

Câmpeni Casa de Cultură Avram Iancu, 
intrare cinematograf Mi 10:30 - 14:00 Mera Tiberiu 

Baia de Arieş Primăria Baia de Arieş - Sala de 
şedinţe J  10:30 - 14:00 Gomboş Raul 

Vadu Moţilor Primăria Vadul Moţilor - parter V 10:30 - 14:00 Mera Tiberiu 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
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Campeni, 26.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0228 

Propunerea Se vor face cursuri de calificare pentru tinerii din Campeni? 

Soluţia de 
rezolvare 

Da, tinerii din Câmpeni se pot înscrie pentru cursuri de instruire profesională organizate pentru 
comunitate. 
 
În Câmpeni se află un Birou de Resurse Umane deschis de Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) la 
Casa de Cultură Avram Iancu, intrarea în cinema,  miercurea, de la 10:30 la 14:00 (persoana de contact: 
Mera Tiberiu, telefon 0729 399430; adresa de e-mail: tiberiu.mera@rmgc.ro). Acest birou este sursa 
principală de informaţii cu privire la Programul de Pregătire Profesională. Aici există o bază de date cu 
numele tuturor celor interesaţi de cursurile de pregătire profesională în unul din domeniile pentru care se 
organizează instruire, şi oferă informaţii despre oportunităţile de instruire şi condiţiile impuse pentru 
înscriere. Aceste cursuri sunt gratuite, iar criteriile ce trebuie îndeplinite pentru a fi eligibil sunt: nivel de 
învăţământ minim, documentaţia pentru înscriere şi starea generală bună de sănătate a solicitantului. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Campeni, 26.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0234 

Propunerea 
Compania sustine ca vor fi create 600 de locuri de munca in cadrul proiectului, 1200 in perioada de 
reabilitare si indirect se vor mai crea 6000 de locuri de munca. Pentru cat timp vor fi create acestea? 

Soluţia de 
rezolvare 

Prin Proiectul Roşia Montană (RMP) se vor crea în medie 1.200 locuri de muncă pe o perioadă de 2 ani 
dedicată construcţiilor. Ne aşteptăm majoritatea dintre acestea, să fie ocupate cu forţă de muncă locală, 
din zona de impact a proiectului. 
 
Pe parcursul celor 16 ani de exploatare RMP va avea nevoie de 634 locuri de muncă (angajare directă 
inclusiv pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele). Este probabil că cele mai 
multe dintre acestea să fie ocupate cu forţă de muncă locală, din zona de impact a proiectului [1]. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Proiectul Roşia Montană, raport asupra Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), 
Rezumat fără caracter tehnic, vol.19, pag.7. Dacă se includ locurile de muncă suplimentare pentru 
asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport, şi altele, locurile de muncă directe generate de 
proiect se ridică la 634. 
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Campeni, 26.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0240 

Propunerea Concret, cati cetateni ai orasului Campeni vor lucra la companie? 

Soluţia de 
rezolvare 

Deşi posibilităţile de angajare la nivel local vor fi semnificative, nu pot fi previzionate locurile de muncă 
ocupate în activitatea minieră, pentru fiecare comunitate în parte. Posturile sunt disponibile pentru toate 
persoanele compatibile cu cerinţele respective şi care locuiesc în zona de impact. Este clar însă, că 
localitatea Câmpeni va beneficia în general de pe urma acestui proiect pentru că, pe lângă locurile de 
muncă direct generate de proiect, oraşul se află într-o poziţie bună pentru furnizarea de servicii, atât 
pentru Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), cât şi pentru angajaţii şi antreprenorii acestei companii. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Alba Iulia, 31.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0265 

Propunerea 
Face urmatoarele comentarii si observatii: 
Rata somajului este mare la Rosia Montana. 

Soluţia de 
rezolvare 

Rata şomajului este în prezent de 70% în Roşia Montană. În cazul în care proiectul Roşia Montană (RMP) 
nu primeşte autorizaţiile şi acordurile necesare pentru a continua, rata şomajului va creşte peste 90%. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Alba Iulia, 31.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0291 

Propunerea 
De ce nu exista in EIA o evaluare asupra activitatilor economice alternative? Ce s-ar putea face in taurile 
acelea, cu siturile arheologice? Daca statul roman ar ajuta la elaborarea unui plan alternativ si un alt plan 
de urbanism s-ar putea face multe la Rosia Montana. 

Soluţia de 
rezolvare 

Raport asupra Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) include o evaluare a 
alternativelor de dezvoltare economică (Raportul EIM, Capitolul 5 – Analiza Alternativelor). 
 
Informaţii despre ramurile industriale existente, cum ar fi agricultura şi turismul, puteţi găsi în Volumul 
14, 4.8 Mediul social şi economic, şi în Volumul 31, Planul L - Planul de Dezvoltare Durabilă a 
Comunităţii. Aceste date au fost prezentate mai ales pentru posibilitatea de realizare a unei evaluări cu 
privire la posibilele efecte ale proiectului propus asupra ramurilor industriale în cauză. O analiză detaliată a 
posibilităţii de dezvoltare a unor afaceri alternative în absenţa proiectului nu este, în mod normal, 
realizată, conform reglementărilor Uniunii Europene (UE) sau internaţionale. În cazul în care proiectul nu 
se realizează, acest lucru nu ar trebui să aibă nici un efect asupra afacerilor alternative. 
 
Roşia Montană ar putea să-şi dezvolte, în continuare, potenţialul turistic. Există iniţiative de a face acest 
lucru, cum ar fi „Modelul de dezvoltare a turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea durabilă din Zlatna, 
Bucium, Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă la activităţile miniere mono-industriale”, întocmit 
de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism (INCDT) şi publicat în aprilie 2006, chiar 
când raportul la studiul EIM era depus la Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor (MMGA). 
 
Referitor la planurile de urbanism, există prevederi legale ce restricţionează dezvoltarea altor proiecte 
decât cele care vizează exploatarea şi procesarea resurselor naturale din zonele în care acestea sunt 
identificate. În acest sens, menţionăm următoarele prevederi legale: 
 
(i) art. 41 (2) din Legea Minelor nr. 85/2003 „consiliile judeţene şi consiliile locale vor modifica şi/sau vor 
actualiza planurile de amenajare a teritoriului şi planurile urbanistice generale existente, pentru a permite 
executarea tuturor operaţiunilor necesare desfăşurării activităţilor miniere concesionate”; 
 
(ii) art. 6 (1) din Hotărârea de Guvern 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism 
(“Hotărârea de Guvern 525/1996”) “autorizarea executării construcţiilor definitive, altele decât cele industriale, 
necesare exploatării şi prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conţin resurse identificate ale 
subsolului, este interzisă.” 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus realizarea unui studiu, care stabileşte modalitatea de 
promovare a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a acestor aspecte printr-un proiect integrat: 
 
„Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci când va exista ceva 
de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, 
cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) 
puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier 
precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, fondurile necesare 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană (RMP) şi planurile sale de gestionare a 
patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 milioane de USD pentru protecţia patrimoniului 
cultural de o manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate 
deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine financiar 
persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage 



turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia 
Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate 
(ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tăul Găuri – care, toate, vor 
reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a încuraja 
creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propuneri Iniţiale pentru Turism, Raportul Gifford 13658.R01). 
 
Acest studiu [1] a fost întocmit de Gifford, o firmă de consultanţă de renume din Anglia, cu specialişti în 
patrimoniu şi ingineri. 
 
Acest raport concluzionează că “[…] dezvoltarea turismului ar putea fi realizată chiar şi în absenţa unei 
industrii miniere revitalizate, doar pe baza posibilelor atracţii existente. În al doilea caz, totuşi, sprijinul 
financiar ar trebui să fie asigurat integral din fonduri oferite de Uniunea Europeană, de la bugetele de stat 
şi întreprinderi din sectorului privat. Lucrările realizate pe baza acestor surse de finanţare ar trebui să fie 
promovate şi asumate de agenţii guvernamentale, de la nivel local până la nivel naţional. 
 
Şi în Cluj-Napoca şi Alba Iulia (şi chiar şi în Deva) ar putea fi necesare multe lucrări de dezvoltare deoarece 
considerăm că aceste oraşe „porţi” ar putea fi privite ca atracţii turistice cu propriile lor drepturi, mai ales 
în ce priveşte turismul internaţional şi ar putea oferi turiştilor condiţii corespunzătoare de cazare şi masă, 
precum şi alte facilităţi. Ne putem întreba cum ar putea avea succes dezvoltarea turismului în Roşia 
Montană dacă nu ar fi susţinută de dezvoltarea paralelă a oraşelor Cluj-Napoca şi Alba Iulia. 
 
Dacă Guvernul României nu este de acord cu proiectul minier şi dacă se va atinge potenţialul turistic 
discutat aici, atunci va fi nevoie de surse alternative de finanţare pentru aceste lucrări obligatorii la 
infrastructură şi de investiţii directe în turism. Nivelurile de investiţii necesare, chiar în conformitate cu 
raportul foarte optimist INCDT 2006 menţionat anterior, sunt foarte ridicate. 
 
Pe scurt, costurile total estimate ale proiectelor combinate, conform celor menţionate în INCDT 2006 şi în 
propunerile făcute de RMGC, ar atinge suma de 44.817.380 USD.  
 
Aceste costuri de investiţii s-ar putea realiza probabil doar printr-o investiţie deosebit de mare din partea 
Guvernului României, împreună cu subvenţii corespunzătoare obţinute din programe iniţiate de Uniunea 
Europeană, deoarece aceste investiţii depăşesc posibilităţile sectorului privat. Atragerea sprijinului Uniunii 
Europene şi al altor fonduri internaţionale pentru dezvoltare va depinde de previziunile de dezvoltare 
amănunţite, bine analizate şi realizate şi trebuie să fie administrată de organizaţii din sectorul public, care 
demonstrează că pot livra proiectele la timp şi în limitele bugetului.” 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Roşia Montană Propuneri Iniţiale pentru Turism, Raportul Gifford 13658.R01, 2006 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Alba Iulia, 31.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0298 

Propunerea 
Face urmatoarele observatii si comentarii: 
EIA prezinta o serie de inadvertente cum sunt, de exemplu, cele de la planul de dezvoltare durabila al 
comunitatii. 

Soluţia de 
rezolvare 

Potrivit prevederilor legale relevante, publicul poate înainta propuneri justificate privind evaluarea 
impactului asupra mediului. Conform art. 44 (3) din Ordinul nr. 860/2002 ”în baza rezultatelor dezbaterii 
publice, autoritatea competentă pentru protecţia mediului evaluează propunerile/comentariile motivate ale 
publicului şi solicită titularului completarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului cu o 
anexă care conţine soluţii de rezolvare a problemelor semnalate. 
 
Întrucât afirmaţia participantului la dezbaterile publice (i) se referă la existenţa unor aşa-zise inadvertenţe 
ale raportului asupra Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), fără a da indicaţii clare în 
acest sens, şi (ii) nu identifica şi nici nu semnalează probleme în legătură cu proiectul iniţiat de Roşia 
Montană Gold Corporation (RMGC) şi supus procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, RMGC 
nu este în măsură şi nici nu are calitatea de a formula un răspuns sau să facă vreun comentariu în acest 
sens. 
 
Procesul evaluării impactului asupra mediului are complexitatea planificării unui proiect vast prin 
identificarea domeniilor esenţiale de raportare şi furnizare de informaţii. Având în vedere complexitatea 
generală a EIM, nu pot fi evaluate toate plângerile legate de inadvertenţe. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Alba Iulia, 31.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0313 

Propunerea 
Doreste sa stie ce va face compania peste 14 ani, cand potentialul turistic al zonei va fi zero si locurile de 
munca in minerit vor disparea? 

Soluţia de 
rezolvare 

Desfăşurată pe parcursul a 20 ani, infuzia de investiţii în zonă, dacă este administrată corect, ar trebui să 
stimuleze şi alte tipuri de dezvoltare. Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) se angajează să 
promoveze diverse oportunităţi de dezvoltare pe termen lung, în cadrul planului său de dezvoltare 
durabilă. 
 
Conform prevederilor Art. 52 (1) din Legea Minelor nr. 85/2003, pentru încetarea activităţilor miniere, 
companiile ar trebui să înainteze autorităţilor competente o cerere însoţită de planul de încetare a 
activităţilor miniere, cu descrierea detaliată a acţiunilor necesare pentru o închidere eficientă a minei. 
Planul de Închidere a Minei ar trebui să conţină, printre altele, un program, de protecţie socială pentru 
personal. 
 
La momentul închiderii, compania va face tot ce îi va sta în putinţă pentru forţa de muncă existentă, 
asigurându-i asistenţă în găsirea unui alt loc de muncă. Având în vedere exprienţa şi ablităţile dobândite de 
muncitori, aceştia pot ocupa locurile existente în cadrul altor proiecte de minerit într-o regiune cu 
potenţial semnificativ de dezvoltare a resurselor minerale. Ca alternativă, RMGC va asigura oportunităti 
de recalificare şi asistenţă pentru înfiinţarea unor afaceri în alte domenii decât cel minier. 
 
Unele dintre aspectele cele mai importante ale dezvoltării sunt îmbunătăţirea şi extinderea capacităţilor 
comunităţii si ale autoriţătilor locale. Chiar înainte să înceapă proiectul, compania este interesată să 
lucreze împreună cu comunitatea pentru găsirea celor mai bune soluţii de dezvoltare pentru zonă. Sperăm 
că, sub auspiciile Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), se va înfiinţa un număr de 
grupuri de lucru, dintre care unuia i se va încredinţa sarcina explorării oportunităţilor de dezvoltare. 
 
Planul de închidere al proiectului Roşia Montană (RMP) este de asemenea conceput astfel încât 
amplasamentul minei să fie redat folosinţei publice în scopuri productive. 
 
RMGC a dispus realizarea unui studiu care stabileşte modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi 
modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism printr-un proiect integrat (vezi Roşia Montană 
Propuneri Iniţiale pentru Turism, Raportul Gifford 13658.R01). 
 
„În ceea ce priveşte dezvoltarea potenţialului turistic, un proiect minier, cum este cel propus de RMGC, ar 
putea oferi prin impozite şi taxe, fondurile necesare pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin RMP şi 
planurile sale de management al patrimoniului, 25 de milioane USD vor fi investite de companie în 
protejarea moştenirii culturale, astfel încât să susţină turismul. Un program de instruire va asigura 
calificarea necesară pentru dezvoltarea activităţilor turistice, iar Roşia Montană MicroCredit “IFN Gabriel 
Finance SA”  va ajuta populaţia locală să construiască pensiuni, restaurante, etc., toate acestea fiind 
necesare pentru atragerea vizitatorilor. La sfârşitul proiectului, va exista un nou sat, alături de vechiul 
centru restaurat al Roşiei Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi o infrastructură modernizată, 
plus galerii de mină restaurate (de exemplu, Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate, cum ar fi cel 
de la Tăul Găuri – toate acestea devenind atracţii turistice.” 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Alba Iulia, 31.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0315 

Propunerea 
Solicita RMGC sa defineasca conceptului de dezvoltare durabila, avand in vedere ca se va face exploatare in 
termen scurt, 10-17 ani, dupa care populatia locala va fi obligata sa desfasoare activitati altermative dar 
fara resursele si zacamintele naturale de acum, intrucat acestea se vor epuiza in urma exploatarii. 

Soluţia de 
rezolvare 

Dezvoltarea durabilă se bazează pe premiza că dezvoltarea satisface nevoile prezentului, fără a compromite 
capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. Până la urmă, mineritul poate fi judecat 
doar în contextul dezvoltării durabile, prin ceea ce rămâne după ce mina se închide. 
 
La momentul închiderii minei, compania va face tot ce îi va sta în putinţă pentru forţa de muncă existentă, 
asigurându-i asistenţă în găsirea unui alt loc de muncă în conformitate cu prevederile legale în acest sens. 
Conform prevederilor Art. 52 (1) din Legea Minelor nr. 85/2003, pentru încetarea activităţilor miniere, 
companiile ar trebui să înainteze autorităţilor competente o cerere însoţită de planul de încetare a 
activităţilor miniere, cu descrierea detaliată a acţiunilor necesare pentru o închidere eficientă a minei. 
Planul de Închidere a Minei ar trebui să conţină, printre altele, un program, de protecţie socială pentru 
personal. 
 
Având în vedere experienţa şi ablităţile dobândite de muncitori, aceşti pot ocupa locuri de muncă existente 
în cadrul altor proiecte de minerit într-o regiune cu potenţial semnificativ de dezvoltare a resurselor 
minerale. Ca alternativă, Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) va asigura oportunităţi de recalificare 
şi asistenţă pentru înfiinţarea unor afaceri în alte domenii decât cel minier. 
 
Desfăşurată de-a lungul a 20 ani, infuzia de investiţii în zonă, dacă este administrată corect, ar trebui să 
stimuleze şi alte tipuri de dezvoltare. RMGC se angajează să promoveze oportunităţi de dezvoltare pe 
termen lung în cadrul planului său de dezvoltare durabilă. 
 
Unul din aspectele cele mai importante ale dezvoltării este îmbunătăţirea şi dezvoltarea capacităţilor 
comunităţii si ale autoriţăţilor locale. Chiar înainte să înceapă proiectul, compania este interesată să 
lucreze împreună cu comunitatea pentru găsirea celor mai bune soluţii de dezvoltare pentru zonă. Sperăm 
că, sub auspiciile Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) se va înfiinţa un număr de 
grupuri de lucru, dintre care unuia i se va încredinţa sarcina explorării oportunităţilor de dezvoltare. 
 
Între timp, un număr de programe deja existente au ca scop îmbunătăţirea profilului educaţional şi a 
nivelului de calificare din comunitate, pentru a corespunde necesităţilor proiectului şi pentru a încuraja 
oamenii să se gândească la alte căi de câştigare a existenţei în afară de minerit. Programul de calificare 
profesională este unul dintre aceste programe. Instruirea în domeniul afacerilor face parte din programul 
de calificare profesională. Se înfiinţează, de asemenea, un incubator de afaceri. 
 
În ianuarie 2007 RMGC a înfiinţat Roşia Montană MicroCredit, sub numele de “IFN Gabriel Finance SA”, 
pentru încurajarea investitorilor locali. Acest micro-creditor are rolul de a furniza finanţare şi resursele 
necesare pentru oamenii din Roşia Montană, Abrud, Câmpeni şi Bucium, cu scopul de sprijinire a 
localnicilor pentru înfiinţarea de microîntreprinderi sau extinderea celor deja existente. Planul de 
închidere al proiectului Roşia Montană (RMP) este de asemenea conceput astfel încât amplasamentul 
minei să fie redat folosinţei publice în scopuri productive. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Alba Iulia, 31.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0319 

Propunerea 
La sfarsitul proiectului Rio Narcea statul spaniol se implica in definirea zonei respective ca una cu un 
potential turistic. Compania doreste sa se implice intr-un astfel de proiect si daca da, cum anume? 

Soluţia de 
rezolvare 

În primul rând am dori să menţionăm faptul că proiectele miniere, în general, nu sunt similare. În acest 
sens art. 2 (31) al O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, defineşte „evaluarea impactului asupra 
mediului” ca „un proces menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de fiecare caz şi în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi 
secundare ale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului”. 
 
Fiecare proiect care este subiect al evaluării impactului asupra mediului, are propriile caracteristici, în 
consecinţă evaluarea este efectuată pentru fiecare caz în parte. Pornind de la clasificarea proiectului în 
cadrul evaluării impactului asupra mediului în baza art. 6 al HG nr. 918/2002 [1], „autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului decide asupra necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului prin 
examinarea, caz cu caz […]” 
 
„Totuşi, există câteva exemple bune în care turismul şi mineritul s-au dezvoltat împreună. Au fost 
menţionate exemplele Minei de aur Martha, din Waihi, Noua Zeelandă şi a Minei de aur Rio Narcea din 
Spania, iar cel din urmă exemplu apare şi în documentul „Cea mai bună referinţă” al UE, privind 
managementul deşeurilor miniere. Acest lucru se întâmplă deoarece minele sunt exploatate eficient, în 
siguranţă şi protejează mediul. Pentru că aceste mine se află în regiuni cu un istoric îndelungat în minerit, 
vizitatorilor li se poate prezenta atât vechea tehnologie de minerit, cât şi cea nouă. Roşia Montană se află 
într-o bună poziţie şi poate profita de istoricul său în domeniul acesta, iar RMGC îşi propune să-şi 
administreze operaţiunile cu respectarea acestei practici. Alte exemple au fost dezbătute în cadrul unei 
Propuneri Iniţiale pentru Turism, un studiu care stabileşte modalitatea de promovare a potenţialului 
turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism printr-un proiect integrat (vezi Roşia 
Montană Propuneri Iniţiale pentru Turism, Raportul Gifford 13658.R01).” 
 
Este adevărat că turismul poate fi o posibilă sursă de venituri şi dezvoltare durabilă pentru Roşia Montană 
şi regiune. Există, totuşi, o mare diferenţă între a propune turismul ca alternativă sau substitut pentru un 
proiect industrial major – şi dezvoltarea turismului de-a lungul timpului, susţinută de investiţii în 
infrastructură, generate de un proiect industrial complex. 
 
Prima opţiune – pentru Roşia Montană, „turismul fără dezvoltarea minei” – nu este viabilă în sine şi, cu 
siguranţă, nu în comparaţie cu un plan de dezvoltare a turismului de-a lungul timpului, cu ajutorul 
investiţiei în infrastructură. 
 
Dezvoltarea potenţialului zonei Roşia Montană poate avea loc în paralel cu operaţiunile miniere. 
 
Capitolul 5 din raport asupra Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) identifică şi 
evaluează alternativele proiectului. Important este că raportul la studiul EIM concluzionează că proiectul 
nu exclude dezvoltarea altor ramuri industriale, cum ar fi turismul. Dimpotrivă, proiectul minier ar elimina 
unele dintre impedimentele semnificative deja existente în calea dezvoltării altor ramuri industriale, cum 
ar fi poluarea, căile de acces necorespunzătoare şi alte probleme care au apărut din lipsa unor investiţii din 
interior. Aşa cum se descrie în Volumul 14, 4.8 Mediul social şi economic, şi Volumul 31, Planul de 
dezvoltare durabilă a comunităţii, în prezent există unele activităţi de acest gen în Roşia Montană. Totuşi, 
industria turistică nu este în prezent un motor economic puternic. 
 



Roşia Montană ar putea să-şi dezvolte, în continuare, potenţialul. Există iniţiative de a face acest lucru, 
cum ar fi „Modelul de dezvoltare a turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea durabilă din Zlatna, Bucium, 
Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă la activităţile miniere mono-industriale”, întocmit de 
Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism (INCDT) şi publicat în aprilie 2006, chiar 
când raportul la studiul EIM era depus la Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor (MMGA). 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus realizarea unui studiu, care stabileşte modalitatea de 
promovare a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a acestor aspecte printr-un proiect integrat: 
 
 „Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci când va exista ceva 
de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, 
cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) 
puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier 
precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, fondurile necesare 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi planurile sale de gestionare a 
patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 milioane de USD pentru protecţia patrimoniului 
cultural de o manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate 
deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine financiar 
persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage 
turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia 
Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate 
(ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tăul Găuri – care, toate, vor 
reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a încuraja 
creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 
13658.R01). 
 
În cele din urmă, comunitatea este cea care este îndreptăţită să ia hotărâri legate de dezvoltarea 
potenţialului turistic. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe 
[1] Menţionăm faptul că HG nr. 918/2002 a fost abrogată prin HG 1213/2006 privind stabilirea 
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 802 din 25/09/2006 (“HG 1213/2006”). În orice caz, ţinând 
cont de prevederile art. 29 din HG 1213/2006 care specifică faptul că “Proiectele transmise unei autoritati 
competente pentru protectia mediului in vederea obtinerii acordului de mediu si supuse evaluarii 
impactului asupra mediului, inainte de intrarea in vigoare a prezentei hotarari, se supun procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu aflate in vigoare la momentul 
depunerii solicitarii”, menţionăm că în ceea ce priveşte proiectul RMGC, prevederile HG nr. 918/2002 sunt 
încă aplicabile. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Zlatna, 02.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0324 

Propunerea 
RMGC este de acord cu faptul ca peste 20 de ani se va putea spune "cu RMGC se va termina definitiv 
mineritul in zona Rosia Montana"? 

Soluţia de 
rezolvare 

Nu putem prognoza azi, care vor fi rezervele cunoscute peste 20 ani. Experienţa o dovedeşte. 
 
Înainte de 1997 şi lansarea programului Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) de explorări geologice, 
rezervele cunoscute erau de 28 tone de aur. Datorită introducerii tehnologiilor mai moderne, şi în urma 
efectuării cercetărilor geologice, începând cu 1997 până în anul 2004, RMGC a identificat în prezent o 
rezervă de 314,11 tone de aur şi 1480,36 tone de argint în situ (raport asupra Studiului de Evaluare a 
Impactului asupra Mediului (EIM) Tabelul 1-1., Vol. 1 Informaţii Generale). 
 
În prezent vom exploata o rezervă de minereu care nu era cunoscută cu circa 15 ani in urmă. Progresele 
tehnologice pot ajuta la localizarea unor rezerve suplimentare după ce s-au epuizat cele existente. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Zlatna, 02.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0326 

Propunerea Care va fi impactul economic si social al proiectului asupra locuitorilor din Zlatna si satele apartinatoare? 

Soluţia de 
rezolvare 

Creşterea dezvoltării economice datorită Proiectului Roşia Montană (RMP) va aduce numeroase avantaje 
oraşelor şi localităţilor din regiunea Roşia Montană, inclusiv Zlatna. 
 
Este adevărat că majoritatea posibilităţilor de angajare directă în cadrul societăţii RMGC se vor adresa 
forţei de muncă locale (Roşia Montană, Abrud, Câmpeni). Însă proiectul va genera şi aproximativ 6000 de 
locuri de muncă indirecte, de pe urma cărora poate beneficia şi comunitatea din Zlatna. 
 
Departamentul de resurse umane al Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) adună în prezent CV-urile 
şi numele persoanelor care şi-au manifestat interesul să lucreze pentru RMP, nu numai în Roşia Montană, 
ci şi în Abrud, Câmpeni, Zlatna, Brad şi în alte 3 localităţi. Pentru mai multe informatii va rugam sa-l 
contactati pe Gombos Raul la telefon: 0729 399428; adresa de e-mail: raul.gombos@rmgc.ro, sau la 
primaria Zlatna, sala de sedinte in fiecare marti de la 10:30 la 14:00. 
 
Un alt impact economic pozitiv este legat de eventuala utilizare a căii ferate de la Zlatna pentru 
transportul diverselor produse necesare pentru implementarea RMP. 
 
RMGC va plăti autorităţilor locale, regionale şi naţionale aproximativ 1 miliard USD sub formă de 
impozite, redevenţe şi taxe. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Propunerea Tinerii din Zlatna vor avea acces la locurile de munca generate de proiect? 

Soluţia de 
rezolvare 

Proiectul va genera aproximativ 6000 de locuri de muncă indirecte pe plan local şi regional, iar 
comunitatea din Zlatna poate beneficia de pe urma acestora [1]. 
 
Cele mai multe dintre oportunităţile directe de angajare în cadrul Proiectului Roşia Montană (RMP) se vor 
adresa localnicilor. În cazul în care posturile nu sunt ocupate cu forţa de muncă disponibilă la nivel local, 
recrutarea se va face la nivel regional. În acest mod, populaţia din Zlatna poate solicita locuri de muncă. 
 
Departamentul de resurse umane al Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) adună în prezent CV-urile 
şi numele persoanelor care şi-au manifestat interesul să lucreze pentru RMP, nu numai în Roşia Montană, 
ci şi în Abrud, Câmpeni, Zlatna, Brad şi în alte 3 localităţi. Pentru mai multe informatii va rugam sa-l 
contactati pe Gombos Raul la telefon: 0729 399428; adresa de e-mail: raul.gombos@rmgc.ro, sau la 
primaria Zlatna, sala de sedinte in fiecare marti de la 10:30 la 14:00. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Proiectul Roşia Montană, raport asupra Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), 
Rezumat fără caracter tehnic, vol. 19, pag. 7 menţionează 5500 de locuri de muncă indirecte. Dacă se 
includ şi locurile de muncă suplimentare generate pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, 
transport şi altele, numărul locurilor de muncă directe se ridică la 634, iar cel al locurilor de muncă 
indirecte se ridică la 6000. 
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Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0379 

Propunerea 

Face observatia ca, din cele 4000 de pagini ale raportului la EIA, doar 4 pagini sunt dedicate dezvoltarii 
durabile a comunitatii. 
Doreste sa stie daca, in cei aproape 10 ani de cand se afla in Romania, compania a sustinut financiar - 
"macar cu un dolar" - proiecte locale dedicate dezvoltarii infrastructurii, serviciilor sociale, serviciilor 
comunitare, formarii profesionale. 

Soluţia de 
rezolvare 

Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a sprijinit cu sume considerabile programe şi iniţiative care vor 
susţine dezvoltarea stabilă şi durabilă din Roşia Montană şi din regiune. 
 
Chiar dacă RMGC încă nu a extras un singur gram de aur, a cheltuit foarte mulţi bani pe proiecte locale 
pentru dezvoltarea infrastructurii, asistenţă socială, servicii comunitare, pregătire profesională. De 
exemplu, anul trecut a plătit 341.000 USD pentru infrastructura din Abrud, 208.000 USD pentru 
Programul un Vecin Bun în comuna Roşia Montană, şi 437.692 USD pentru programul de pregătire 
profesională. 
 
În ceea ce priveşte impactul economic global, prin Proiectul Roşia Montană (RMP) se vor crea în medie 
1.200 locuri de muncă pe o perioadă de 2 ani dedicată construcţiilor. Ne aşteptăm ca majoritatea dintre 
aceste locuri de muncă să fie ocupate cu forţă de muncă locală, din zona de impact a proiectului. Pe 
parcursul celor 16 ani de exploatare, prin RMP se vor genera 634 locuri de muncă (angajare directă inclusiv 
pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele). Preconizăm că cele mai multe 
dintre aceste locuri să fie ocupate cu forţă de muncă din zona de impact a proiectului. 
 
În cazul în care nu sunt disponibile calificări adecvate, se vor organiza programe de instruire menite să 
sporească baza de calificări. Pentru angajare, vor avea prioritate cei din zona de impact. În cazul neocupării 
posturilor cu personal din rândul localnicilor, se va realiza o recrutare la nivel regional. Se estimează că 
programele de pregătire profesională oferite de RMGC şi partenerii săi şi experienţa acumulată în timpul 
Proiectului Roşia Montană vor crea o forţă de muncă foarte bine pregătită şi calificată într-o serie de 
discipline. Astfel oamenii ar putea ocupa o poziţie competitivă de angajare în cadrul altor companii 
miniere. Aceste aptitudini pot fi folosite, de asemenea, şi în sectorul ne-minier. 
 
Prezenţa RMP, ca investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic din zonă, încurajând şi promovând 
dezvoltarea activităţilor ne-miniere. Se prognozează că acest climat de investiţii îmbunătăţit, combinat cu 
o economie de piaţă funcţională, să ducă la identificarea de noi oportunităţi de afaceri care se pot dezvolta 
odată cu proiectul. 
 
Ce tipuri de noi afaceri se vor dezvolta, depinde de cererea de pe piaţă, de viabilitatea şi fezabilitatea 
afacerii şi de iniţiativa oamenilor din comunitate pentru dezvoltarea lor. Pe durata de viaţă a minei, RMGC 
se angajează – prin Planul de dezvoltare durabilă a comunităţii – să deruleze o campanie proactivă pentru 
crearea unui mediu de afaceri permisiv, care să promoveze dezvoltarea durabilă la nivel local. Elementele 
acesteia vor include: disponibilitatea unei micro-finanţării uşor accesibile, un incubator de afaceri care să 
asigure consultanţă de afaceri, programe de pregătire profesională şi dezvoltare a abilităţilor şi oportunităţi 
pentru educaţie. Obiectivul este acela de a crea – cu mult timp înainte de închiderea minei – o economie 
robustă, care să nu depindă de mină şi să poată continua şi după închiderea acesteia. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi Anexa 4 – Roşia Montană Programe şi Parteneriate 
pentru Dezvoltare Durabilă. 
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Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0442 

Propunerea 

Face urmatoarele comentarii si observatii: 
Aceasta activitate se va termina in cativa ani: cat plateste comunitatea si cat castiga, daca investitia se 
realizeaza? Pierderile vor fi, incontestabil, mult mai mari decat beneficiile. Chiar cu respectarea tuturor 
normelor, va fi o poluare serioasa. Merita pretul ce va fi platit in viitor, pentru cele 200-300 locuri de 
munca? 

Soluţia de 
rezolvare 

În ceea ce priveşte beneficiul economic, nu credem că pierderile vor fi mai mari decât beneficiile pentru 
comunitate. 
 
Proiectul Roşia Montană (RMP) va crea în medie 1.200 locuri de muncă pe o perioadă de 2 ani dedicată 
construcţiilor. Ne aşteptăm ca majoritatea dintre aceste locuri de muncă să fie ocupate cu forţă de muncă 
locală, din zona de impact a proiectului. 
 
Pe parcursul celor 16 ani de exploatare RMP va genera 634 locuri de muncă (angajare directă inclusiv 
pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele). Ne aşteptăm ca cele mai multe 
dintre aceste locuri de muncă să fie ocupate cu forţă de muncă locală, din zona de impact a proiectului. 
 
În cazul în care nu sunt disponibile calificări adecvate în rândul forţei de muncă existente, se vor organiza 
programe de instruire menite să sporească baza de calificări. Pentru angajare, vor avea prioritate localnicii 
din zona de impact a proiectului. În cazul neocupării posturilor cu personal din rândul localnicilor, se va 
organiza recrutare la nivel regional. 
 
Suntem de părere că oferirea unor noi posibilităţi din punct de vedere economic unei comunităţi cu o rată 
a şomajului de 70% precum şi îmbunătăţirea stării de sănătate a localnicilor, va avea un impact social 
pozitiv major. Credem, de asemenea, că este important de luat în seamă faptul că proiectul nostru va aduce 
beneficii economice României ca întreg. În plus faţă de redevenţele de care Guvernul României va 
beneficia de pe urma proiectului, Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) va aduce o infuzie de $ 2.5 
miliarde în economia României pe durata de viaţă a minei. Infuzia de investiţii în zonă trebuie să 
stimuleze alte forme de dezvoltare, dacă este gestionată corect. RMGC s-a angajat să promoveze 
oportunităţi de dezvoltare pe termen lung, în cadrul planului său de dezvoltare durabilă. 
 
În final, deoarece proiectul foloseşte practici moderne de minerit, concepute în conformitate cu normele 
europene şi internaţionale, RMP va curăţa, de fapt, poluarea istorică produsă de practicile miniere 
necorespunzătoare folosite în trecut. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0443 

Propunerea Daca se vor investi bani in infrastructura, ce va aduce acest lucru, la ce va mai folosi? 

Soluţia de 
rezolvare 

Infrastructura modernizată este o condiţie obligatorie pentru orice dezvoltare de succes. Având în vedere 
suma de 637 milioane USD, care reprezintă costul pentru construirea Proiectului Roşia Montană (RMP), 
acesta include drumuri, facilităţi de cazare, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, servicii de colectare a 
deşeurilor menajere, alimentare cu energie electrică, etc. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) va colabora, într-un proces participativ privind aspectele legate 
de dezvoltarea comunităţii, cu părţile interesate din comunitate şi cu autorităţile. Această abordare 
permite comunităţii să deţină, să direcţioneze şi să controleze toate aspectele relevante privind 
dezvoltarea, cu includerea mai multor factori interesaţi şi într-o manieră integrată. 
 
În ceea ce priveşte infrastructura, odată ce este construită, va asigura temelia pentru dezvoltarea durabilă 
în Roşia Montană şi în regiune. 
 
O infrastructură modernizată va încuraja şi susţine activităţile turistice. 
 
RMGC a dispus realizarea unui studiu care stabileşte modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi 
modalitatea de abordare a aspectelor privind turismul, printr-un proiect integrat: 
 
„După cum arată experienţa, turismul va fi posibil şi profitabil doar atunci când va exista ceva de oferit 
vizitatorilor, şi anume un mediu curat, o infrastructură corespunzătoare (drumuri bune, spaţii de cazare, 
restaurante, apă curentă, un sistem de canalizare bine pus la punct, instalaţii pentru depozitarea 
deşeurilor, etc.), precum şi atracţii (muzee, alte obiective de vizitat, cum ar fi monumente istorice, etc). Un 
proiect minier, cum este cel propus de RMGC, ar putea oferi prin impozite şi taxe, şi dezvoltarea industriei 
serviciilor, fondurile necesare pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin Proiectul Roşia Montană (RMP) şi 
planurile sale de management al patrimoniului, 25 de milioane USD vor fi investite de companie în 
protejarea moştenirii culturale astfel încât să susţină turismul. Un program de instruire va asigura 
calificarea necesară pentru dezvoltarea activităţilor, iar Roşia Montană MicroCredit va ajuta oamenii să 
construiască pensiuni, restaurante, etc., toate fiind necesare pentru atragerea turiştilor. La sfârşitul 
proiectului, va exista un nou sat, alături de vechiul centru restaurat al Roşiei Montană, cu un muzeu, 
hoteluri, restaurante şi o infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate (de exemplu, Cătălina 
Monuleşti) şi monumente conservate, cum ar fi cel de la Tăul Găuri – toate acestea devenind atracţii reale 
pentru zonă. Mai mult, se presupune că autorităţile vor acţiona la nivel local pentru a încuraja creşterea 
economică.” (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 13658.R01). 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0448 

Propunerea 

Cate locuri de munca vor fi cand va incepe activitatea? In timpul dezbaterii publice s-a spus 600, 500, iar 
pe site-ul companiei sunt mentionate 248 locuri in anul 8 de exploatare, deci facand o medie pentru cei 15 
ani cat dureaza proiectul, vor fi 216 locuri de munca. Asa nu se rezolva problema locurilor de munca la 
Rosia Montana. 

Soluţia de 
rezolvare 

Documentul la care vă referiţi este un studiu de fezabilitate din 2003. Acest document indică un număr de 
248 locuri de muncă exclusiv pentru activităţile de exploatare (în cariere) şi de întreţinere a 
echipamentelor miniere. Aceste cifre sunt actualizate în prezent, după cum urmează: 
 
Proiectul Roşia Montană (RMP) va crea în medie 1.200 locuri de muncă în perioada de construcţie de doi 
ani. Se aşteaptă ca majoritatea din aceste posturi să fie ocupate pe plan local, cu forţă de muncă din zona 
de impact a proiectului. 
 
În timpul celor 16 ani de exploatare, RMP va genera 634 locuri de muncă (directe, incluzând şi locurile de 
muncă create pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, protecţie, transport şi altele). Se aşteaptă ca cele 
mai multe din aceste locuri de muncă să fie ocupate pe plan local, cu forţă de muncă din zona de impact 
[1]. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Proiectul Roşia Montană, raportul studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), Rezumat 
fără caracter tehnic, vol. 19, pag. 7 Dacă se includ şi locurile de muncă directe generate pentru asigurarea 
serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele, numărul locurilor de muncă directe se ridică la 634. 
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Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0455 

Propunerea 

Face urmatoarele comentarii si observatii: 
Considera ca oamenii din Rosia Montana sufera din cauza minciunilor spuse de reprezentantii RMGC si 
exemplifica:  
- la o sedinta publica, reprezentantul RMGC a afirmat ca vor termina cu Rosia Montana in zece ani, cu 500 
de muncitori pe care ii vor aduce ei si nu vor avea nevoie de forta de lucru din localitate sau din zona.  
- in finalul aceleiasi sedinte publice, RMGC a afirmat ca nu este institutie de binefacere sa garanteze 
locurile de munca ale celor 600 de oameni care muncesc la exploatarea Rosia Montana.  
Vorbitorul intreaba cum este rezolvat somajul la Rosia Montana in aceste conditii? 

Soluţia de 
rezolvare 

Potrivit prevederilor legale relevante, publicul poate înainta propuneri justificate privind evaluarea 
impactului asupra mediului. Conform art. 44 (3) din Ordinul nr. 860/2002 ”in baza rezultatelor dezbaterii 
publice, autoritatea competentă pentru protecţia mediului evaluează propunerile/comentariile motivate ale 
publicului şi solicită titularului completarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului cu o 
anexă care conţine soluţii de rezolvare a problemelor semnalate. 
 
Întrucât afirmaţia participantului la dezbaterile publice (i) se referă la existenţa unor aşa-zise declaratii 
facute de catre reprezentantii companiei, si (ii) nu identifică şi nici nu semnalează probleme în legătură cu 
proiectul iniţiat de Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) şi supus procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, RMGC nu este în măsură şi nici nu are calitatea de a formula un răspuns sau să facă 
vreun comentariu în acest sens. 
 
În orice caz, ţinând cont de faptul că RMGC şi-a exprimat disponibilitatea de a discuta orice problemă 
relevantă în ceea ce priveşte proiectul propus, menţionăm următoarele: 
 
Rata şomajului în Roşia Montană – în prezent de 70% - va scădea când proiecte de mare anvergură precum 
Proiectul Roşia Montana (RMP) vor genera o infuzie de investiţii economice în regiunile care au fost 
declarate de guvernul român ca fiind zone defavorizate. În ceea ce priveşte impactul economic, RMP va 
crea în medie 1.200 locuri de muncă în timpul perioadei de construcţie de 2 ani. Se aşteaptă ca majoritatea 
din aceste posturi să fie ocupate pe plan local, cu forţă de muncă din zona de impact a proiectului. 
 
În timpul celor 16 ani de exploatare RMP va genera 634 locuri de muncă (directe, inclusiv locurile de 
muncă directe create pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, protecţie, transport şi altele). Se aşteaptă 
ca cele mai multe din aceste locuri de muncă să fie ocupate pe plan local, cu forţă de muncă din zona de 
impact a proiectului [1]. 
 
Compania a încheiat deja un protocol cu autorităţile locale pentru a se asigura că populaţia din 
comunitatea respectivă are prioritate pentru ocuparea acestora. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Proiectul Roşia Montană, raportul studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), Rezumat 
fără caracter tehnic, vol. 19, pag. 7. Dacă se includ şi locurile de muncă directe generate pentru asigurarea 
serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele, numărul locurilor de muncă directe se ridică la 634. 
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Propunerea 

La Rosia Montana zacamantul contine 300t de aur si 1600t  de argint. Specialistii spun ca toate cheltuielile 
(exploatare, transport, salarii, tehnologie si asa mai departe) vor fi acoperite cu 1600 de tone de argint, 
ceea ce inseamna ca 300t de aur primeste Gold-ul ca un cadou substantial. In aceste conditii care-i salvarea 
Rosiei Montane? Cum salveaza Gold-ul Rosia Montana? De ce crede Guvernul Romaniei, ca Goldul este 
salvatorul Rosiei Montane? 

Soluţia de 
rezolvare 

Experţii la care vă referiţi greşesc, deoarece argintul, care este cotat, în prezent, la 8 USD/oz, cu siguranţă 
nu va acoperi costurile aferente extracţiei aurului. 
 
Proiectul Roşia Montană este un angajament major. Vor fi cheltuite 3,7 miliarde USD pentru extracţia 
aurului şi argintului din subsolul Roşiei Montane. Se vor cheltui aproximativ 2,5 miliarde USD în România 
– din care aproximativ 1 miliard USD vor fi impozitele şi taxele datorate Statului român. 
 
Infuzia de investiţii în zonă trebuie să stimuleze alte forme de dezvoltare, dacă este gestionată corect.  
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) s-a angajat să promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen 
lung, în cadrul planului său de dezvoltare durabilă. 
 
De fapt, costul dezvoltării minei este un risc pe care RMGC îl va suporta împreună cu acţionarii săi, în 
schimbul finalizării Proiectului Roşia Montană, în timp ce Guvernul României şi economia României vor 
primi o infuzie de 2,5 miliarde USD, fără să-şi asume vreun risc pe durata de viaţă a minei. Suntem de 
părere că oferirea unor noi posibilităţi din punct de vedere economic unei comunităţi cu o rată a şomajului 
de 70% precum şi îmbunătăţirea stării de sănătate a localnicilor, va avea un impact social pozitiv major. 
Credem de asemenea, că este important de luat în seamă faptul că proiectul nostru va aduce beneficii 
economice României ca întreg. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Codul intern  RMGC unic MMGA_0468 

Propunerea In ce masura proiectul de la Rosia Montana reduce dependenta de minerit? 

Soluţia de 
rezolvare 

Încă de la începutul proiectului minier pentru extracţia aurului de la Roşia Montană, modernizările şi 
programele durabile pentru recondiţionarea infrastructurii, menite să promoveze dezvoltarea durabilă în 
diverse domenii, vor ajuta să stabilizeze o zonă care are un nivel extrem de ridicat al şomajului. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) s-a angajat să acţioneze proactiv pentru a crea un mediu de 
afaceri permisiv, care să promoveze dezvoltarea durabilă la nivel local. Acest lucru se va întâmpla pe 
parcursul proiectului şi va funcţiona independent, după închiderea minei, atunci când comunitatea se va 
confrunta din nou cu unele dintre provocările prezente. 
 
Soluţia acestei probleme este implicarea comunităţii. RMGC va coopera cu părţile interesate, în ce ceea 
priveşte aspectele privind dezvoltarea comunităţii. Angajamentul RMGC de colaborare se va extinde şi 
asupra autorităţilor locale, regionale şi naţionale. Această abordare permite comunităţii să deţină, să 
direcţioneze şi să controleze toate aspectele relevante privind dezvoltarea, cu implicarea unor factori 
multiplii şi într-o manieră integrată. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0484 

Propunerea 

In studiu se spune ca "conditiile de viata actuale din comunitate sunt pe departe sub standardele Uniunii 
Europene" si ca foarte putine gospodarii au baie si toaleta interioara. Doreste sa i se comunice cifrele, la 
nivel national, privitoare la numarul gospodariilor din mediul rural care au baie, toaleta interioara, intrucat 
populatia din Rosia Montana este prezentata in mod tendentios in EIA. 

Soluţia de 
rezolvare 

Evaluarea impactului social include un proces standard de determinare a condiţiilor iniţiale în scopul 
stabilirii modului în care acestea ar putea fi afectate de un potenţial proiect. 
 
Deşi se poate ca din multe puncte de vedere condiţiile iniţiale sociale şi economice din regiunea Roşia 
Montană să fie similare cu cele din celelalte regiuni rurale din România, aceste informaţii nu schimbă 
evaluarea impactului prezentată de Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) în Raportul asupra 
Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului, şi nici nu este necesar a fi incluse în Raportul la 
studiul EIM de către prevederile legale relevante ale Ordinului 863/2002 – Anexa 2 – Ghid Metodologic al 
etapei de monitorizare a finalizării raportului la studiul EIM – Partea II (structura raportului la studiul 
EIM). Se aşteaptă ca îmbunătăţirile aduse infrastructurii, inclusiv sistemele pentru furnizarea de apă 
curentă şi de canalizare, să facă parte din procesul de dezvoltare, în care proiectul va avea rolul de 
catalizator. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0493 

Propunerea 

Referitor la studiul de impact, considera ca acesta contine cea mai mare manipulare, si anume acea ca 
RMGC, in momentul in care doreste, in care va trebui sa raspunda, va infiinta o fundatie. O fundatie 
fantoma care inca nu s-a format dar o sa existe in viitor.  
Doreste sa i se transmita in scris: statutul acestei fundatii, membrii fondatori, obligatiile, drepturile acestei 
fundatii si in ce mod va fi independenta si transparenta fata de RMGC. 

Soluţia de 
rezolvare 

În prezent, făcând parte din raportul studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), Fundaţia 
Roşia Montană îşi redefineşte rolul şi orientarea. Activităţile Planului de dezvoltare durabilă a comunităţii, 
care au fost concepute iniţial ca aflându-se sub tutela Fundaţiei (activităţi orientate către afaceri: incubator 
de afaceri, centru de consiliere pentru afaceri, facilitate de micro-finanţare, precum şi activităţi sociale: 
centru de pregătire şi instruire) au fost promovate independent, prin parteneriate şi cu participarea 
comunităţii, în privinţa luării deciziilor – o modalitate de preferat pentru promovarea programelor de 
dezvoltare socială şi economică. 
 
În continuare, Fundaţia îşi va îndrepta atenţia asupra problemelor de păstrare a moştenirii patrimoniului 
cultural, forma finală a programelor urmând a fi stabilită împreună cu comunitatea. 
 
În ceea ce priveşte politica pe baza căreia compania îşi ghidează eforturile de dezvoltare durabilă, Roşia 
Montană Gold Corporation (RMGC) nu se consideră principalul furnizor, ci un partener. Implicarea 
comunităţii este considerată ca punct de pornire, urmând ca de-a lungul timpului, pe măsură ce 
comunitatea îşi creează capacitatea de a derula programele pe cont propriu, compania să transfere 
controlul asupra programelor înfiinţate în prezent, comunităţii şi instituţiilor ei. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0498 

Propunerea 

Sustine proiectul  
Doreste sa stie care este disponibilitatea companiei de a incheia parteneriate, sau orice act care sa aiba o 
forma juridica, cu ONG-urile sau alte parti interesate, cum ar fi institutii ale statului, cu scopul 
monitorizarii acest proiect dupa implementarea lui. 

Soluţia de 
rezolvare 

Salutăm publicul interesat (instituţiile sau ONG-urile) care ne contactează cu idei privind înfiinţarea de 
parteneriate în vederea monitorizării proiectului. 
 
Programul de monitorizare al Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) va fi condus într-o manieră 
transparentă care să permită părţilor să evalueze progresul şi eficienţa sa şi să sugereze metode care să 
ajute la îmbunătăţirea modului de implementare al acestuia. Acest proces va continua pe întreaga durată a 
proiectului, cu scopul de a creşte beneficiile şi de a reduce impactul negativ. 
 
Parteneriatele existente includ dezvoltarea sistemului de învăţământ şi a tinerilor, instruirea, sprijinul 
social, monitorizarea şi managementul aspectelor de mediu, etc. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0502 

Propunerea Ce intelege compania prin dezvoltare durabila? 

Soluţia de 
rezolvare 

Dezvoltarea durabilă se bazează pe premiza că satisface nevoile prezentului, fără a compromite capacitatea 
generaţiilor viitoare de a-şi împlini propriile nevoi. Până la urmă, mineritul poate fi judecat doar în 
contextul dezvoltării durabile, prin ceea ce rămâne după ce mina se închide. 
 
Premiza de la care porneşte prezentarea contextului dezvoltării durabile, este faptul că Proiectul Roşia 
Montana (RMP) va fi un catalizator pentru dezvoltarea economică locală şi regională. Este binecunoscut că 
pentru orice tip de dezvoltare industrială majoră efectele vor fi atât pozitive, cât şi negative. RMGC se 
angajează ca atât individual precum şi prin participarea la parteneriate să garanteze faptul că impactul 
pozitiv va fi amplificat. RMGC va avea ca prioritate o abordare participatorie (implicarea publicului 
interesat în luarea deciziilor) acolo unde este posibilă şi va căuta îndrumare din partea autorităţilor locale 
şi regionale şi din partea comunităţii atunci când se vor lua decizii cu referire la probleme ce pot afecta 
dezvoltarea zonei. Efectele negative vor fi atenuate prin măsurile care au fost descrise în raportul studiului 
de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM).  
  
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu privire la 
procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale procesului de 
dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate mai jos ca 5 domenii 
interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
În sprijinul celor afirmate mai sus, RMGC a stabilit o Politică pentru dezvoltare durabilă [1], ce va fi 
prezentată în cadrul acestei anexe. Componentele de susţinere a acestei politici sunt de asemenea 
prezentate, ele fiind un set de iniţiative desfăşurate la nivelul autorităţilor, comunităţii şi a companiei ca 
părţi integrante ale Parteneriatelor şi programelor de dezvoltare durabilă Roşia Montană. 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 1200 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, majoritatea 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 634 de locuri de muncă pe perioada exploatării (prin angajare directă, incluzând şi contractele 
pentru servicii de curăţenie, pază, transport, etc., pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6000 locuri de muncă generate indirect pentru o perioadă de 20 de ani, la nivel local 
şi regional [2]; 

- 1 miliard USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe profit, 
redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din România; 

- 1,5 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România: 400 
milioane USD pe perioada construcţiei (2 ani) şi 1,1 miliarde USD pe perioada activităţii de 
producţie (16 ani); 

Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia Montană, 
RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea propriilor activităţi 
comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii avantajoase, 



accesul la finanţare; 
- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 

(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local şi 
regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului Roşia 
Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru 
nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi gestionarea 
deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1 miliard USD pentru mai mult 
de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor însemna fonduri 
suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea infrastructurii din 
comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Dealul Furcilor din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone comerciale şi 
rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. Planul de Acţiune 
pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea RRAP), accesibile 
întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru TINEri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi capacitatea 
instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât pentru 
localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului pentru 
patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin programe de 
instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, atât direct, la RMGC, 
cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire profesională şi meserii Roşia 
Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei sociale, în 
special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia Montană care este 
sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din zonă, 
pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de operare 
pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca rezultat atenuarea 
impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 

http://www.certapuseni.ro/
mailto:info@rmchp.ro
mailto:info@rmgnp.ro
http://www.certapuseni.ro/


- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile de 
afaceri; 

- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în cadrul 
activităţilor economice; 

- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-finanţare, 
incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 

- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele RMGC 
cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 

 
Viziunea RMGC asupra beneficiilor sociale şi economice ale RMP este prezentată în Planul de dezvoltare 
durabilă a comunităţii şi în EIM Capitolul 4.8 – Mediul social şi economic. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
În spiritul acestui angajament, RMGC a efectuat deja un program extins de consultări, constând în 1262 
întâlniri individuale şi interviuri, şi în distribuirea de chestionare prin care s-au obţinut peste 500 
răspunsuri, în 18 întâlniri cu grupuri centrale şi 65 de dezbateri publice, pe lângă discuţiile cu autorităţile 
guvernamentale, cu organizaţiile neguvernamentale şi potenţialii acţionari implicaţi. Observaţiile 
publicului interesat au fost folosite pentru pregătirea Planurilor de Management ale EIM aferente 
Proiectului Roşia Montană precum şi la elaborarea anexei la EIM. 
 
Sprijinul dat dezvoltării durabile a zonei va fi derulat în cadrul parteneriatelor, conform îndrumărilor 
diverselor organizaţii cum este Programul pentru dezvoltare al Naţiunilor Unite (PDNU). De exemplu, 
măsurile de atenuare a efectelor negative şi de amplificare a beneficiilor socio-economice vor fi derulate 
sub îndrumarea Centrului de cercetare socio-economică Roşia Montană (info@rmserc.ro), care, la rândul 
său, are ca partener autorităţile locale. Acest lucru va permite o evaluare transparentă a eficienţei 
sprijinului dat procesului de dezvoltare durabilă şi va pune la dispoziţie un forum pentru implementarea 
îmbunătăţirilor necesare. 
 
Alte parteneriate ce sprijină procesul de dezvoltare durabilă sunt prezentate mai jos în această anexă, în 
capitolul intitulat Parteneriate şi programe de dezvoltare durabilă a comunităţii Roşia Montană. 
(www.rmsdpps.ro) 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca investiţie 
majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va promova dezvoltarea 
activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această creştere calitativă a climatului 
investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care să se dezvolte în paralel cu RMP, chiar 
dacă se depăşeşte cu mult sfera activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării 
economice este un beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Aceasta este o versiune îmbunătăţită a politicii ce a fost deja prezentată în planurile de management 
prezentate în documentaţia EIM – politica a fost îmbunătăţită ca urmare a comentariilor şi observaţiilor 
primite în urma consultărilor publice. 
[2] Economiştii au argumentat faptul că efectul multiplicator al RMP este de ordinul a 1 loc de muncă 
direct la 30 de locuri de muncă permanente indirecte timp de peste douăzeci de ani - metodologia utilizată 
poate fi consultată prin cerere directă depusă la RMGC. Cu toate acestea, aici se foloseşte un raport mai 
conservator de 1 : 10 – Direct : Indirect, pentru a respecta efectele multiplicatoare acceptate la nivel 
internaţional pentru marile proiecte de exploatare minieră din regiunile sărace, după cum se menţionează 
în Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD 2006) Politici în domeniul 
mărfurilor pentru dezvoltare: un nou cadru pentru lupta împotriva sărăciei. TD/B/COM.1/75, Geneva, 
Elveţia. Din experienţă ştim că acestea sunt cifrele des folosite şi în Canada.  

 

mailto:info@rmserc.ro
http://www.rmsdpps.ro/
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0503 

Propunerea 

In privinta dezvoltarii durabile, vorbitorul considera ca RMGC face o politica de dezvoltare a firmei Gabriel 
Rosia Montana, nicidecum de dezvoltare durabila in temenii care sunt stipulati in standardele de 
management de mediu. Solicita MMGA sa respecte principiul g) din OUG nr. 195/2005 referitor la 
utilizarea durabila a resurselor naturale. 

Soluţia de 
rezolvare 

Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) s-a angajat să acţioneze proactiv pentru a crea un mediu de 
afaceri deschis, care să promoveze dezvoltarea durabilă la nivel local. Acest lucru se va întâmpla pe durata 
proiectului şi va funcţiona independent, după închiderea minei. 
 
Conform prevederilor Art. 45 al Ordonanţei 860/2002 referitoare la procedura de evaluare a impactului 
asupra mediului şi emiterea acordului de mediu („Ordonanţa nr. 860/2002”) „în urma examinării 
raportului la studiul impactului asupra mediului, a concluziilor părţilor implicate în procesul de evaluare, a 
posibilităţilor de aplicare a proiectului şi a evaluării motivate a propunerilor publice, autoritatea publică 
relevantă în domeniul protecţiei mediului va lua decizia referitoare la emiterea acordului de 
mediu/autorizaţia integrată de mediu sau la o respingere motivată a proiectului în locaţia respectivă”. 
Compania nu poate răspunde în locul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0507 

Propunerea 
Doreste Raspunsuri la urmatoarele intrebari: 
In privinta acordarii de burse pentru elevii din Rosia Montana: acest program este proiectat spre viitor sau 
se deruleaza acum? 

Soluţia de 
rezolvare 

Ca parte din angajamentele asumate faţă de comunitatea locală, Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) 
plăteşte deja taxele şcolare pentru tinerii care trăiesc în zona de impact a proiectului, prin Planul de 
Acţiune pentru Relocare şi Strămutare (RRAP). Detaliile cu privire la acest program sunt disponibile la 
departamentul de relaţii comunitare precum şi pe pagina de Internet a companiei 
(www.povesteaadevarata.ro), având în vedere că nu erau cerute în raportarea cu privire la raportul 
studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM). 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 

http://www.povesteaadevarata.ro/
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0542 

Propunerea 
Doreste informatii referitoare la fundatie: cand se va crea si cine raspunde pentru ea. 
Subliniaza faptul ca legislatia romaneasca prevede sa existe un plan social la inchiderea minei, de care este 
responsabila compania. 

Soluţia de 
rezolvare 

În prezent, făcând parte din raportul studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), Fundaţia 
Roşia Montană îşi redefineşte rolul şi orientarea. Activităţile Planului de dezvoltare durabilă a comunităţii, 
care au fost concepute iniţial ca aflându-se sub tutela Fundaţiei (activităţi orientate către afaceri: incubator 
de afaceri, centru de consiliere pentru afaceri, facilitate de micro-finanţare, precum şi activităţi sociale: 
centru de pregătire şi instruire) au fost promovate independent, prin parteneriate şi cu participarea 
comunităţii, în  privinţa luării deciziilor – o modalitate de preferat pentru promovarea programelor de 
dezvoltare socială şi economică. 
 
În continuare, Fundaţia îşi va îndrepta atenţia asupra problemelor de păstrare a moştenirii patrimoniului 
cultural, forma finală a programelor urmând a fi  stabilită împreună cu comunitatea. 
 
În ceea ce priveşte politica, pe baza căreia compania îşi ghidează eforturile de dezvoltare durabilă, Roşia 
Montană Gold Corporation (RMGC) nu se consideră principalul furnizor, ci un partener. Implicarea 
comunităţii este considerată un punct de pornire, urmând ca de-a lungul timpului, pe măsură ce 
comunitatea îşi creează capacitatea de a derula programele pe cont propriu, compania să transfere 
controlul asupra programelor înfiinţate în prezent, comunităţii şi instituţiilor ei. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0562 

Propunerea O intrebare:  Ce castiga  simplu cetatean al Romaniei, daca se va realiza acest proiect? 

Soluţia de 
rezolvare 

Câştigul este reprezentat prin faptul că: va exista o zonă dezvoltată din punct de vedere economic, în timp 
ce astăzi nivelul şomajului este de 70%; va exista un mediu înconjurător curat, când în prezent există 
poluare produsă de practicile necorespunzătoare de minerit din trecut; şi, pentru prima dată se va crea un 
centru istoric restaurat, adică un prim potenţial serios pentru turism. 
 
Prin Proiectul Roşia Montană (RMP) se vor crea în medie 1.200 locuri de muncă pe o perioadă de 2 ani 
dedicată construcţiilor. Ne aşteptăm ca majoritatea acestora să fie ocupate cu forţă de muncă locală, din 
zona de impact a proiectului, deci români. 
 
Pe parcursul celor 16 ani de exploatare, prin RMP se vor genera 634 locuri de muncă (angajare directă 
inclusiv pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele). Estimăm că cele mai 
multe dintre acestea să fie ocupate cu muncitori din zona de impact a proiectului. 
 
În cazul în care nu sunt disponibile calificări adecvate în rândul forţei de muncă existente, se vor organiza 
programe de instruire, menite să sporească baza de calificări. Pentru angajare, vor avea prioritate localnicii 
din zona de impact a proiectului. În cazul neocupării posturilor cu personal din rândul acestora, se va 
organiza recrutare la nivel regional. 
 
Infuzia de investiţii în zonă trebuie să stimuleze alte forme de dezvoltare, dacă este gestionată corect.  
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) se angajează să promoveze oportunităţi de dezvoltare pe 
termen lung, în cadrul planului său de dezvoltare durabilă. 
 
Suntem de părere că oferirea unor noi posibilităţi din punct de vedere economic unei comunităţi cu o rată 
a şomajului de 70% precum şi îmbunătăţirea stării de sănătate a localnicilor, va avea un impact social 
pozitiv major. Credem de asemenea, că este important de luat în seamă faptul că proiectul nostru va aduce 
beneficii economice României ca întreg. În plus faţă de redevenţele de care Guvernul României va 
beneficia de pe urma proiectului, RMGC va aduce o infuzie de $ 2,5 miliarde în economia României pe 
durata de viaţă a minei. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0571 

Propunerea 
Citeaza din planul de dezvoltare durabila a comunitatii: "Categoriile de populatie cele mai numeroase din 
Rosia Montana sunt reprezentate de vaduve si barbati casatoriti" si acuza realizatorii acestuia de 
discriminare intrucat nu au fost mentionate femeile casatorite, o categorie foarte importanta. 

Soluţia de 
rezolvare 

Afirmaţia se bazează pe date statistice şi nu pe judecăţi personale, în consecinţă nu poate fi considerată ca 
fiind discriminatorie. Se poate observa că populaţia masculină depăşeşte populaţia feminină pentru 
segmentul cu vârste cuprinse între 20-29 ani şi că majoritatea sunt căsătoriţi. Femeile cu vârsta peste 60 
de ani formează segmentul majoritar, însă sunt văduve [1], de unde rezultă că:” În Roşia Montană, 
majoritatea populaţiei este formată din văduve în vârstă şi bărbaţi căsătoriţi ". 
 
Această schimbare privind reprezentarea sexelor poate fi explicată prin moartea prematură a minerilor, 
provocată de infecţiile pulmonare, ca urmare a accidentelor de muncă petrecute ca rezultat al măsurilor 
legate de protecţia sănătăţii şi siguranţei la locul de muncă din trecut. 
 
Referinţe: 
[1] Proiect pentru Exploatarea Aurului Roşia Montană. Gold and Cold: Particularităţi ale Comunităţii din 
Zona de Impact – Rezultatele colaborării în cadrul planului de monitorizare socio-economică, 2002 
Planning Alliance (redenumit  rePlan Inc, 317 Adelaide Street West, Suite 205, Toronto, Ontario, Canada 
M5V 1P9, www.replan.ca.) – disponibil pe www.povesteaadevarata.ro 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0572 

Propunerea 

De ce se mentioneaza intruna "dezvoltare durabila" cand populatia locala nu este implicata absolut deloc in 
procesul de luare a deciziei asupra acestui proiect?  
Considera ca ar fi trebuit sa se intalneasca toata comuna Rosia Montana si sa se spuna: "Vrem sa facem 
minerit, hai sa invitam o companie miniera internationala sa ne ajute sa dezvoltam acest proiect". Acest 
lucru nu s-a intamplat iar compania nu poate sustine in continuare ca vorbeste despre dezvoltare durabila 
si prezinta un studiu cu tot felul de concluzii care nu au baze stiintifice. 

Soluţia de 
rezolvare 

Conform Capitolului III al Ordinului 860/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului şi emiterea acordului de mediu, titularul de proiect informează publicul referitor la următoarele 
faze din cadrul procedurii: (i) aplicarea pentru obţinerea acordului de mediu; (ii) stabilirea domeniului 
proiectului; (iii) etapa de consultări publice referitoare la raportul la studiul de evaluare a impactului 
asupra mediului şi (iv) faza de analiză a raportului. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) s-a angajat să continue procesul existent de consultări pentru a 
se asigura că această comunitate locală, precum şi alţi factori interesaţi, sunt implicaţi în totalitate în 
desfăşurarea Proiectului Roşia Montană (RMP). Până în prezent, RMGC a organizat un proces extins de 
consultări, inclusiv 1262 de întâlniri şi interviuri individuale, precum şi distribuţia de chestionare, la care a 
primit peste 500 de răspunsuri, 18 întâlniri de grup şi 65 de dezbateri publice. Toate acestea, s-au 
desfăşurat pe lângă discuţiile cu autorităţile guvernamentale, organizaţii ne-guvernamentale şi posibilii 
factori afectaţi. Răspunsurile au fost folosite la întocmirea Planurilor de management incluse în raportul la 
studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului, precum şi în realizarea de parteneriate şi programe de 
dezvoltare. 
 
Aveţi dreptate, compania ar fi trebuit să implice comunitatea mult mai mult în deciziile privind proiectul. 
 
În principiu, totuşi, compania s-a angajat să promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen lung, în 
cadrul planului său de dezvoltare durabilă. Sperăm că, sub auspiciile Programului Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD), vor fi create câteva grupuri de lucru, dintre care unul se va ocupa de explorarea 
oportunităţilor de dezvoltare. Acestea vor include reprezentanţi ai guvernului, ai comunităţii şi ai RMGC. 
Grupurile de lucru vor fi deschise la sugestii şi contribuţii din partea tuturor celor interesaţi şi care ar 
trebui să contacteze compania. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0574 

Propunerea Care este baza de esantionare pentru studiul sociologic? 

Soluţia de 
rezolvare 

Studiul socio-economic cu privire la gospodării este documentat din studiul efectuat de Planning Alliance 
în 2002 – Proiectul de Exploatare a Aurului Roşia Montană – Gold and Cold: Caracteristicile Comunităţilor 
din Zona de Impact, Planning Alliance [1]. 
 
Acest studiu include administrarea unui chestionar la 247 gospodării reprezentând aproximativ 25% din 
gospodăriile afectate. Include de asemenea şi discuţii de grup şi interviuri cu persoane cheie. Chestionarele 
pentru gospodării şi persoanele cheie au fost elaborate pentru a obţine informaţii esenţiale de natură 
socio-economică, pe baza unei selecţii tipice a gospodăriilor afectate. Indicatorii şi/sau domeniile de 
interogare au inclus: angajarea, venitul, fluxul veniturilor, agricultura (inclusiv creşterea animalelor şi 
grădinăritul), învăţământul, sănătatea, infrastructura şi percepţiile cu privire la Proiectul Roşia Montana 
(RMP). 
 
Referinte: 
[1] www.povesteaadevarata.ro. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0586 

Propunerea 
Doreste lista completa a profesorilor care au contribuit la realizare planului de dezvoltare durabila a 
comunitatii, pentru ca planul este nesemnat. 

Soluţia de 
rezolvare 

Referitor la semnarea raportului asupra studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), 
menţionăm următoarele: 
 
1) Ordonanţa 978/2003 modificată prin Ordonanţa 97/2004 nu cere semnarea raportului EIM de către 
entităţile autorizate („sub semnătură” înseamnă aplicarea semnăturii unei persoane pe un document 
pentru avizarea şi asumarea întocmirii documentului respectiv). 
 
2) Conform prevederilor Ordonanţei 863/2002 (Partea II – structura EIM, punctul 1 – Informaţii 
Generale), studiul EIM trebuie să furnizeze în cadrul Secţiunii 1 – Informaţii Generale pentru „informaţii 
referitoare la autorul atestat al studiului EIM şi al raportului acestuia: (i) numele şi adresa (persoanei fizice sau 
juridice), şi (ii) numele, numărul de telefon şi numărul de fax al persoanei de contact”. 
 
Luând în considerare prevederile legale mai sus menţionate, nu există o prevedere legală care să ceară 
semnarea Raportului EIM de către autor, în timp ce informaţiile menţionate de Ordonanţa 863/2002 
(nume, adresă, şi detalii de contact) trebuie furnizate pentru autorii atestaţi ai EIM. 
 
Autorii Planului de Dezvoltare Durabilă a Comunităţii au fost Gecko Environment, Olanda şi experţii din 
Cluj Napoca, prezentaţi la începutul Rezumatului fără Caracter Tehnic la Evaluarea Impactului asupra 
Mediului [1]. 
 
Referinţe: 
[1] Proiectul Roşia Montană, Raport la Studiul EIM Volumul 19, Capitolul 19: Rezumat fără Caracter 
Tehnic. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0587 

Propunerea 

Isi rezerva dreptul de a sesiza Comisia de etica a Universitatii de Biologie Bucuresti, referitor la modul in 
care s-a efectuat planul de dezvoltare durabila a comunitatii si Ministerul Mediului pentru ca acesti 
profesori, care au inclus informatii false in studiul de conditii initiale al comunitatii si in planul de 
dezvoltare durabila a comunitatii, sa nu mai poata elabora, de acum incolo, studii EIA. 

Soluţia de 
rezolvare 

Petentul este, desigur, liber să raporteze după cum doreşte. Potrivit prevederilor legale relevante, publicul 
poate înainta propuneri justificate privind evaluarea impactului asupra mediului. Conform art. 44 (3) din 
Ordinul nr. 860/2002 ”în baza rezultatelor dezbaterii publice, autoritatea competentă pentru protecţia mediului 
evaluează propunerile/comentariile motivate ale publicului şi solicită titularului completarea raportului la studiul 
de evaluare a impactului asupra mediului cu o anexă care conţine soluţii de rezolvare a problemelor semnalate. 
 
Întrucât afirmaţia participantului la dezbaterile publice (i) se referă la existenţa unor aşa-zise informaţii 
false, fără a da indicaţii clare în acest sens, şi (ii) nu identifică şi nici nu semnalează probleme în legătură cu 
proiectul iniţiat de Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) şi supus procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, RMGC nu este în măsură şi nici nu are calitatea de a formula un raspuns sau să facă 
vreun comentariu în acest sens. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0594 

Propunerea 
Politica de asigurari din cursul de elaborare nu constituie un angajament suficient pentru angajarea fortei 
de munca din comunitate. Raportat la numarul de 1288 de angajati in minerit in anul 2004, este evident 
ca proiectul RMGC nu rezolva durabil situatia locurilor de munca. Cum comenteaza compania acest lucru? 

Soluţia de 
rezolvare 

Prin Proiectul Roşia Montană (RMP) se vor crea în medie 1.200 locuri de muncă pe o perioadă de 2 ani 
dedicată construcţiilor. Ne aşteptăm ca majoriatea acestora să fie ocupate cu forţă de muncă locală, din 
zona de impact a proiectului, deci români. 
 
Pe parcursul celor 16 ani de exploatare, prin RMP se vor genera 634 locuri de muncă (angajare directă 
inclusiv pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele). Estimăm că cele mai 
multe dintre aceste locuri de muncă să fie ocupate cu muncitori din zona de impact a proiectului. 
 
În cazul în care nu sunt disponibile calificări adecvate în rândul forţei de muncă existente, se vor organiza 
programe de instruire menite să sporească baza de calificări. Pentru angajare, vor avea prioritate localnicii 
din zona de impact a proiectului. În cazul neocupării posturilor cu personal din rândul acestora, se va 
organiza recrutare la nivel regional. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0596 

Propunerea 

Face referire la Planul de dezvoltare durabila a comunitatii, in care, la pagina 43, la definirea comunitatii, 
se spune ca nu sunt conditii de agricultura corespunzatoare pentru culturi si livezi datorita terenului prea 
abrupt si altitudinii prea mari.  
In acelasi plan, la pagina 103, un alt paragraf spune ca dupa finalizarea proiectului castigarea existentei se 
va face din lucrarea pamantului, crearea unui program extins de servicii pentru dezvoltarea fermelor 
zootehnice ce folosesc produse organice, a culturilor de legume, fructe si fan, combustibil durabil din 
material lemnos, si alte strategii de castigare a existentei din cultivarea pamantului. 

Soluţia de 
rezolvare 

În prezent aproximativ 7% din terenul comunei Roşia Montană este arabil (în timp ce numai 0,25% din 
terenul inclus în Planul de Urbanism Zonal – PUZ este arabil). Altitudinea, pantele abrupte şi solul sărac 
reduc efectiv rolul pe care îl are agricultura comercială în economie. Activităţile agricole care se desfăşoară 
sunt în principal de subzistenţă şi de completare a venitului obţinut din salarii. Acestea pot continua în 
Roşia Montană, chiar dacă mina va începe să funcţioneze. 
 
Domeniul industrial este evidenţiat prin Planul de Urbanism General (PUG), această zonă ne fiind 
potrivită pentru agricultură. PUZ care detaliază suprafeţele de teren necesare pentru Proiectul Roşia 
Montană afectează numai aproximativ 25% din întreaga comună Roşia Montană. Acest tip de activităţi 
poate fi dezvoltat pe terenurile rămase reprezentând 75% din comună. 
 
În Planul de Dezvoltare Durabilă a Comunităţii câştigarea existenţei de pe urma terenului deţinut, 
incluzând agricultura organică, au fost prezentate ca posibilităţi de dezvoltare. Acest lucru depinde în 
totalitate de dorinţele şi interesele populaţiei. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0598 

Propunerea 
Cine va munci acele pamanturi, in conditiile in care specializarile propuse de companie in momentul de 
fata sunt in domeniul mineritului? 

Soluţia de 
rezolvare 

Oportunităţile de dezvoltare a activităţilor comerciale agricole la Roşia Montană pot fi limitate datorită 
disponibilităţii relativ scăzute a terenurilor arabile, însă, Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), s-a 
angajat să facă toate eforturile posibile în vederea dezvoltării agriculturii. Activităţile agricole sunt doar un 
exemplu de activitate neminieră, iar RMGC se angajează să sprijine o gamă largă de activităţi. 
 
Programul nostru de instruire profesională pe bază de cursuri de calificare îşi propune să formeze la nivel 
local forţa de muncă necesară pentru etapa de construcţie în următoarele meserii: lăcătuş mecanic pentru 
întreţinere, sudor, automatist întreţinere, electrician întreţinere, încărcător, operator excavatoare cu 
motor de mare tonaj, betonist, dulgher, electrician construcţii, faianţar, oţelar, instalator, muncitor 
specializat în instalaţii de încălzire cu gaz şi centrală, muncitor specializat în instalaţii de ventilaţie şi aer 
condiţionat, izolator, zidar tencuitor, zugrav, maistru restaurator clădiri, tehnician în domeniul 
comunicaţiilor şi transportului, instalator pentru conducta de alimentare cu apă, operator pentru instalaţia 
de alimentare cu apă, operator circuite pentru reţeaua de alimentare cu apă, sudor conducte şi armături 
din polietilenă, dulgher – tâmplar – parchetar, operator macara, tencuitor pereţi şi tavane, mozaicar, 
zugrav – tencuitor – montator tapet – vopsitor, zidar, pietrar – tencuitor, turnător de asfalt, auditor în 
domeniul mediului, chimist-analist apă, operator tratare apă industrială, operator stivuitor, agent de 
securitate – control acces – ordine şi intervenţie, manipulator materiale neinflamabile, secretar-
dactilograf, responsabil cu aprovizionarea echipamentelor de birou, contabil, ghid turistic intern, menajeră 
hotel, portar, recepţioner, bucătar şef panificaţie şi patiserie, agent de turism, agent de turism extern, 
barman, bucătar şef, ospătar, administrator pensiune turistică, ghid turism ecvestru, asistent medical şi 
social, îngrijitor pentru bătrâni şi copii, lucrător social, soră medicală, asistent social de nivel mediu, 
educator social, pompier. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Cluj Napoca, 07.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0601 

Propunerea 

Face urmatoarele observatii si comentarii: 
Compania promoveaza o dezvoltare durabila pentru o populatie care nu va fi in zona, pe o infrastructura 
nereabilitata, cu un patrimoniu arhitectural in demolare si cu un patrimoniu arheologic prezentat pe 
calculator tridimensional.  
Raspunderea pentru o astfel de dezvoltare durabila va reveni unei fundatii care incet, incet va trebui sa-si 
asume intreaga raspundere. Cu cine si pentru cine aceasta dezvoltare durabila? Ce perspective, ce sanse de 
reusita acordata compania acestui gen de dezvoltare durabila? Doreste sa fie citate punctele slabe ale 
acestei fundatii, asa cum figureaza in raportul. 

Soluţia de 
rezolvare 

Compania Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) promovează dezvoltarea durabilă pentru populaţia 
care este încurajată să se restabilească în zonă. 
 
Oamenii pot decide singuri dacă doresc să plece sau să rămână în acea zonă, însă ca stimulent pentru a 
rămâne, RMGC îi încurajează să se restabilească la Piatra Albă, unde va fi construit un sat modern. Există 
numeroase stimulente pentru a-i încuraja pe oameni să se mute în noul sat din Piatra Albă. 
 
RMGC va plăti 25% din costurile totale ale construcţiei casei, pentru oamenii care doresc o nouă casă la 
Piatra Albă, urmând ca proprietarii să plătească restul de 75%; RMGC se angajează, prin contracte de 
vânzare – cumpărare /schimb să asigure un loc de muncă pentru fiecare familie în timpul etapei de 
construcţie. 
 
Un proiect de exploatare ca cel propus de RMGC va pune la dispoziţie, prin intermediul taxelor şi 
impozitelor plătite, fondurile necesare pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Pentru activitatea minieră, 
societatea va investi mai mult de 25 milioane de dolari US pentru protejarea patrimoniului cultural, în 
vederea susţinerii turismului. Programul de instruire va furniza abilităţile necesare în vederea dezvoltării 
activităţilor de turism, în timp ce Roşia Montană Micro Credit, „IFN Gabriel Finances SA”, va sprijini 
populaţia pentru înfiinţarea de pensiuni, restaurante, etc., toate acestea fiind necesare pentru atragerea 
turiştilor. 
 
În momentul finalizării proiectului vom avea aici un nou sat, un centru istoric restaurat, muzee, hoteluri, 
restaurante, toate într-un mediu sănătos. 
 
În ceea ce priveşte Fundaţia, care face parte din raportul la studiul de Evaluare a Impactului asupra 
Mediului (EIM), aceasta îşi redefineşte rolul şi orientarea. Activităţile Planului de dezvoltare durabilă a 
comunităţii au fost concepute iniţial ca aflându-se sub tutela Fundaţiei (activităţi orientate către afaceri: 
incubator de afaceri, centru de consiliere pentru afaceri, facilitate de micro-finanţare, precum şi activităţi 
sociale: centru de pregătire şi instruire) au fost promovate independent, prin parteneriate şi cu 
participarea comunităţii în ceea ce priveşte luarea deciziilor – o modalitate de preferat pentru promovarea 
programelor de dezvoltare socială şi economică. 
 
În continuare, Fundaţia se va concentra asupra problemelor de păstrare a moştenirii patrimoniului 
cultural, forma finală a programelor urmând să fie stabilită împreună cu comunitatea. 
 
În ceea ce priveşte politica pe baza căreia îşi ghidează compania eforturile de dezvoltare durabilă, RMGC 
nu se consideră principalul furnizor, ci un partener. Implicarea locală este considerată un punct de pornire; 
de-a lungul timpului, pe măsură ce comunitatea îşi dezvoltă capacitatea de desfăşurare a programelor pe 
cont propriu, compania va transfera controlul asupra programelor existente în prezent comunităţii şi 
instituţiilor ei. 



 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
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identificată prin codul intern RMGC 

Turda, 09.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0611 

Propunerea 
Face urmatoarele observatii si comentarii: 
Proiectul pune in pericol promovarea Muntilor Apuseni ca zona turistica. 

Soluţia de 
rezolvare 

Munţii Apuseni au o suprafaţă de 2.000.000 hectare, în timp ce Proiectul Roşia Montană (RMP) va ocupa 
o suprafaţă de doar 1650,88 hectare (0,082544%), deci nu este probabil ca proiectul să ameninţe Munţii 
Apuseni ca regiune turistică. Datorită faptului că RMP afectează numai 4 din cele 16 localităţi ale comunei 
Roşia Montană, turismul s-ar putea dezvolta în multe zone din Munţii Apuseni, indiferent de RMP. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus realizarea unui studiu care stabileşte modalitatea de 
promovare a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism printr-un 
proiect integrat: 
 
„Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci când va exista ceva 
de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, 
cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) 
puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier 
precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, fondurile necesare 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi planurile sale de gestionare a 
patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 milioane de USD pentru protecţia patrimoniului 
cultural de o manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate 
deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine financiar 
persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage 
turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia 
Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate 
(ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tăul Găuri – care, toate, vor 
reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a încuraja 
creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 
13658.R01). 
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Turda, 09.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0622 

Propunerea Care sunt cele 3.000 de locuri de munca create indirect? 

Soluţia de 
rezolvare 

Pe parcursul dezvoltării operaţiunilor miniere, se vor crea 634 locuri de muncă directe. Din punct de 
vedere istoric, pentru o activitate de acest tip, se crează 10 locuri de muncă indirecte pentru fiecare loc de 
muncă direct, ceea ce, în cadrul Proiectului Roşia Montană (RMP), înseamnă 6000 locuri de muncă 
suplimentare în toată România, cea mai mare parte fiind generate în regiunea Roşia Montană [1]. 
 
În prezent, am creat 471 locuri de muncă, nu 300 cum susţineţi dumneavoastră, iar mina nu funcţionează 
încă. Locurile de muncă indirecte pe care le creăm acum sunt cele din domeniul publicităţii, monitorizării 
procesului de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru proiect, magazine şi restaurante în Abrud, Câmpeni, 
Cluj şi Bucureşti şi aşa mai departe, şi este posibil să nu se ridice la un total de 10 pentru fiecare loc de 
muncă direct. Pe parcursul fazei de construcţie şi a operaţiunilor de exploatare, investiţia creşte dramatic, 
ceea ce va genera noi locuri de muncă. Acesta este angajamentul nostru în privinţa dezvoltării. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Proiectul Roşia Montană, raportul studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), Rezumat 
fără caracter tehnic, vol.19, pag.7 identifică 5500 locuri de muncă indirecte. Dacă se includ locurile de 
muncă suplimentare create pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport, şi altele, 
rezultă 634 de locuri de muncă directe şi 6000 de locuri de muncă indirecte. 
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Codul intern  RMGC unic MMGA_0624 

Propunerea 
Sustine proiectul si doreste sa stie cum va proceda compania pentru respectarea principiului dezvoltarii 
durabile in zona. 

Soluţia de 
rezolvare 

Vă mulţumim pentru susţinere. Dezvoltarea durabilă este un angajament esenţial din partea Roşia 
Montană Gold Corporation (RMGC). 
 
Premiza de la care porneşte prezentarea contextului dezvoltării durabile, este faptul că Proiectul Roşia 
Montana (RMP) va fi un catalizator pentru dezvoltarea economică locală şi regională. Este binecunoscut că 
pentru orice tip de dezvoltare industrială majoră efectele vor fi atât pozitive, cât şi negative. RMGC se 
angajează ca atât individual precum şi prin participarea la parteneriate să garanteze faptul că impactul 
pozitiv va fi amplificat. RMGC va avea ca prioritate o abordare participatorie (implicarea publicului 
interesat în luarea deciziilor) acolo unde este posibilă şi va căuta îndrumare din partea autorităţilor locale 
şi regionale şi din partea comunităţii atunci când se vor lua decizii cu referire la probleme ce pot afecta 
dezvoltarea zonei. Efectele negative vor fi atenuate prin măsurile care au fost descrise în raportul studiului 
de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM).  
  
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu privire la 
procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale procesului de 
dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate mai jos ca 5 domenii 
interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
În sprijinul celor afirmate mai sus, RMGC a stabilit o Politică pentru dezvoltare durabilă [1], ce va fi 
prezentată în cadrul acestei anexe. Componentele de susţinere a acestei politici sunt de asemenea 
prezentate, ele fiind un set de iniţiative desfăşurate la nivelul autorităţilor, comunităţii şi a companiei ca 
părţi integrante ale Parteneriatelor şi programelor de dezvoltare durabilă Roşia Montană. 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 1200 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, majoritatea 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 634 de locuri de muncă pe perioada exploatării (prin angajare directă, incluzând şi contractele 
pentru servicii de curăţenie, pază, transport, etc., pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6000 locuri de muncă generate indirect pentru o perioadă de 20 de ani, la nivel local 
şi regional [2]; 

- 1 miliard USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe profit, 
redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din România; 

- 1,5 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România: 400 
milioane USD pe perioada construcţiei (2 ani) şi 1,1 miliarde USD pe perioada activităţii de 
producţie (16 ani); 

 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia Montană, 
RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea propriilor activităţi 
comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii avantajoase, 



accesul la finanţare; 
- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 

(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local şi 
regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului Roşia 
Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru 
nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi gestionarea 
deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1 miliard USD pentru mai mult 
de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor însemna fonduri 
suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea infrastructurii din 
comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Dealul Furcilor din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone comerciale şi 
rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. Planul de Acţiune 
pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea RRAP), accesibile 
întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru TINEri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi capacitatea 
instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât pentru 
localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului pentru 
patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin programe de 
instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, atât direct, la RMGC, 
cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire profesională şi meserii Roşia 
Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei sociale, în 
special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia Montană care este 
sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din zonă, 
pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de operare 
pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca rezultat atenuarea 
impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 

http://www.certapuseni.ro/
mailto:info@rmchp.ro
mailto:info@rmgnp.ro
http://www.certapuseni.ro/


- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile de 
afaceri; 

- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în cadrul 
activităţilor economice; 

- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-finanţare, 
incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 

- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele RMGC 
cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 

 
Viziunea RMGC asupra beneficiilor sociale şi economice ale RMP este prezentată în Planul de dezvoltare 
durabilă a comunităţii şi în EIM Capitolul 4.8 – Mediul social şi economic. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
În spiritul acestui angajament, RMGC a efectuat deja un program extins de consultări, constând în 1262 
întâlniri individuale şi interviuri, şi în distribuirea de chestionare prin care s-au obţinut peste 500 
răspunsuri, în 18 întâlniri cu grupuri centrale şi 65 de dezbateri publice, pe lângă discuţiile cu autorităţile 
guvernamentale, cu organizaţiile neguvernamentale şi potenţialii acţionari implicaţi. Observaţiile 
publicului interesat au fost folosite pentru pregătirea Planurilor de Management ale EIM aferente 
Proiectului Roşia Montană precum şi la elaborarea anexei la EIM. 
 
Sprijinul dat dezvoltării durabile a zonei va fi derulat în cadrul parteneriatelor, conform îndrumărilor 
diverselor organizaţii cum este Programul pentru dezvoltare al Naţiunilor Unite (PDNU). De exemplu, 
măsurile de atenuare a efectelor negative şi de amplificare a beneficiilor socio-economice vor fi derulate 
sub îndrumarea Centrului de cercetare socio-economică Roşia Montană (info@rmserc.ro), care, la rândul 
său, are ca partener autorităţile locale. Acest lucru va permite o evaluare transparentă a eficienţei 
sprijinului dat procesului de dezvoltare durabilă şi va pune la dispoziţie un forum pentru implementarea 
îmbunătăţirilor necesare. 
 
Alte parteneriate ce sprijină procesul de dezvoltare durabilă sunt prezentate mai jos în această anexă, în 
capitolul intitulat Parteneriate şi programe de dezvoltare durabilă a comunităţii Roşia Montană. 
(www.rmsdpps.ro) 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca investiţie 
majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va promova dezvoltarea 
activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această creştere calitativă a climatului 
investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care să se dezvolte în paralel cu RMP, chiar 
dacă se depăşeşte cu mult sfera activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării 
economice este un beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Aceasta este o versiune îmbunătăţită a politicii ce a fost deja prezentată în planurile de management 
prezentate în documentaţia EIM – politica a fost îmbunătăţită ca urmare a comentariilor şi observaţiilor 
primite în urma consultărilor publice. 
[2] Economiştii au argumentat faptul că efectul multiplicator al RMP este de ordinul a 1 loc de muncă 
direct la 30 de locuri de muncă permanente indirecte timp de peste douăzeci de ani - metodologia utilizată 
poate fi consultată prin cerere directă depusă la RMGC. Cu toate acestea, aici se foloseşte un raport mai 
conservator de 1 : 10 – Direct : Indirect, pentru a respecta efectele multiplicatoare acceptate la nivel 
internaţional pentru marile proiecte de exploatare minieră din regiunile sărace, după cum se menţionează 
în Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD 2006) Politici în domeniul 
mărfurilor pentru dezvoltare: un nou cadru pentru lupta împotriva sărăciei. TD/B/COM.1/75, Geneva, 
Elveţia. Din experienţă ştim că acestea sunt cifrele des folosite şi în Canada.  

 

mailto:info@rmserc.ro
http://www.rmsdpps.ro/
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Propunerea 

Doreste sa stie numarul exact de femei de peste 60 de ani care traiesc in Rosia Montana, deoarece de 
nenumarate ori, reprezentantii companiei au facut afirmatia ca in Rosia Montana populatia majoritara 
este formata din femei in varsta de peste 60 de ani; pe baza caror documente s-a calculat, unde se 
mentioneaza acest numar in EIA si daca nu se mentioneaza de ce. 

Soluţia de 
rezolvare 

Statisticile provin din Studiul Socio-Economic al Planning Alliance din 2002, realizat de rePlan Inc Canada 
[1]. Imediat după obţinerea aprobărilor pentru proiect, se va efectua un studiu suplimentar al condiţiilor 
iniţiale. În urma acestuia se vor actualiza datele, pentru a prezenta situaţia din prezent cât mai exact. 
 
Evaluarea demografică a arătat că segmentul cel mai numeros al populaţiei feminine este cel cu vârste 
cuprinse între 60 şi 69 de ani; iar pentru bărbaţi, segmentul cu vârste cuprinse între 20 şi 29 de ani, dintre 
care cei mai mulţi sunt căsătoriţi. 
 
Referinte: 
[1] Proiectul de Exploatare a Aurului Roşia Montană – Gold and Cold: Caracteristicile Comunităţilor din 
Zona de Impact, Planning Alliance – disponibil pe www.povesteaadevarate.ro 
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Propunerea 
Unde in EIA este mentionat faptul ca 95% din comunitate sustine proiectul si pe baza caror date? Daca nu 
este mentionat, de ce? 

Soluţia de 
rezolvare 

Un astfel de procent nu este menţionat în raportul studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului 
(EIM), deoarece nu a fost impus de Termenii de Referinţă (TOR) emişi de Ministerul Român al Mediului şi 
Gospodării Apelor (MMGA) sau de Ordinul 863/2002 – Anexa 2 – Ghid Metodologic al etapei de 
monitorizare a finalizării raportului la studiul EIM – Partea II (structura raportului la studiul EIM). 
 
În Planul de Dezvoltare Durabilă a Comunităţii există o analiză generală asupra percepţiei şi aşteptărilor 
populaţiei locale. 
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Turda, 09.08.2006 
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Propunerea 
Formuleaza urmatoarele comentarii: 
Nu stie daca proiectul propus de titular este unui viabil, dar tinerii au nevoie de locuri de munca pentru a 
nu mai pleca din zona si din tara. 

Soluţia de 
rezolvare 

Pe baza studiului de fezabilitate[1], şi a climatului economic actual, proiectul este viabil din punct de 
vedere economic. 
 
În privinţa oportunităţilor de angajare, proiectul Roşia Montana (RMP) va crea în medie 1.200 locuri de 
muncă pe o perioadă de 2 ani dedicată construcţiilor. Ne aşteptăm ca majoritatea acestor locuri de muncă 
să fie ocupate cu forţă locală, din zona de impact a proiectului. 
 
Pe parcursul celor 16 ani de exploatare RMP va avea nevoie de 634 locuri de muncă (locuri de muncă 
directe inclusiv pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport, şi altele). Prognozăm că 
cele mai multe dintre aceste locuri de muncă să fie ocupate cu forţă locală, din zona de impact a proiectului 
[2]. 
 
Programe de instruire vor fi disponibile pentru oricine este interesat să lucreze pentru companie, iar 
angajările se vor face cu prioritate din cadrul forţei de muncă locale. Pentru informaţii suplimentare, 
contactaţi cele 8 birouri de Resurse Umane din Roşia Montană, Abrud, Câmpeni, Bucium, Zlatna, Baia de 
Arieş, Brad, Vadu Moţilor. 
 
Vă rugăm să contactaţi reprezentanţii RMGC la: 

- Biroul din Roşia Montană la numărul: 0258 783014, 
- Dana Mihon la numărul 0729 399159; sau prin e-mail la adresa: dana.mihon@rmgc.ro, 
- Tiberiu Mera la numărul 0729 399430; sau prin e-mail la adresa: tiberiu.mera@rmgc.ro, 
- Raul Gombos la numărul 0729 399428; sau prin e-mail la adresa: raul.gombos@rmgc.ro 

 

 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 

Centru Locaţie Deschis 
în zilele 

Program 
zilnic Asistent 

Roşia 
Montană Casa Model L-J 

V 
08:00 - 17:00 
08:00 - 15:00 

Mihon Dana 
Mera Tiberiu 
Raul Gomboş 

Bucium Primăria Bucium – parter , Biroul 
Explorări L 10:00 - 12:00 Gomboş Raul 

Abrud Primăria Abrud – etaj 1, Centrul de 
informare  L 12:30 - 15:30 Gomboş Raul 

Brad Primăria Brad – Sala de şedinţe L 10:30 - 14:00 Mera Tiberiu 
Zlatna Primăria Zlatna - Sala de şedinţe Ma 10:30 -14:00 Gomboş Raul 

Câmpeni Casa de Cultură Avram Iancu, 
intrare cinematograf 

Mi 10:30 - 14:00 Mera Tiberiu 

Baia de Arieş Primăria Baia de Arieş - Sala de 
şedinţe J  10:30 - 14:00 Gomboş Raul 

Vadu Moţilor Vadul Moţilor Town Hall- ground 
floor Fri 10:30 - 14:00 Mera Tiberiu 

mailto:dana.mihon@rmgc.ro
mailto:tiberiu.mera@rmgc.ro
mailto:raul.gombos@rmgc.ro


proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Studiu de Fezabilitate Actualizat pentru Roşia Montană, rezumat disponibil la:  
www.gabrielresources.com 
 
[2] Proiectul Roşia Montană, raportul studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), Rezumat 
fără caracter tehnic, vol.19, pag.7. Dacă se includ locurile de muncă suplimentare generate pentru 
asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport, şi altele, numărul locurilor de muncă directe se 
ridică la 634. 

 

http://www.gabrielresources.com/
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Propunerea 
Proiectul cuprinde foarte multe aspecte pozitive dar si negative si ar trebui completat cu cateva lucruri:  
- locurile de munca sunt prea putine fata de sacrificiul foarte mare pe care il va suporta mediul natural. 

Soluţia de 
rezolvare 

Suntem de acord că proiectul are multe aspecte pozitive, dar şi unele efecte negative. 
 
Unul dintre cele mai benefice efecte este că, prin Proiectul (RMP) se vor crea în medie 1.200 locuri de 
muncă pe o perioadă de 2 ani dedicată construcţiilor. Ne aşteptăm ca majoriatea dintre acestea să fie 
ocupate cu forţă de muncă din zona de impact a proiectului, deci români. Pe parcursul celor 16 ani de 
exploatare prin RMP se vor genera 634 locuri de muncă (angajare directă inclusiv pentru asigurarea 
serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele). Estimăm că cele mai multe dintre acestea să fie 
ocupate cu muncitori din zona de impact a proiectului. 
 
În cazul în care nu sunt disponibile calificări adecvate în rândul forţei de muncă existente, se vor organiza 
programe de instruire menite să sporească baza de calificări. Pentru angajare, vor avea prioritate localnicii 
din zona de impact a proiectului. În cazul neocupării posturilor cu personal din rândul acestora, se va 
organiza recrutare la nivel regional. 
 
Dar proiectul va genera, de asemenea, aproximativ 6000 de locuri de muncă indirecte. 
 
Dincolo de aceste beneficii directe, faţă de realitatea actuală a nivelului extrem de ridicat al şomajului în 
sat, oportunităţile generate de această investiţie la scară largă sunt substanţiale. 
 
Sperăm că RMP va funcţiona ca un catalizator pentru dezvoltarea economică locală şi regională. Suntem de 
părere că oferirea unor noi posibilităţi din punct de vedere economic unei comunităţi cu o rată a şomajului 
de 70% precum şi îmbunătăţirea stării de sănătate a localnicilor, va avea un impact social pozitiv major. 
Credem de asemenea, că este important de luat în seamă faptul că proiectul nostru va aduce beneficii 
economice României ca întreg. În plus faţă de redevenţele de care Guvernul României va beneficia de pe 
urma proiectului, Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) va aduce o infuzie de $ 2,5 miliarde în 
economia României pe durata de viaţă a minei. 
 
Există şi beneficii legate de mediu. Având în vedere nivelul actual de poluare generat de activităţile miniere 
desfăşurate în trecut în zona de impact, proiectul va aduce îmbunătăţiri în ceea ce priveşte calitatea 
mediului. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Turda, 09.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0662 

Propunerea 
Aspectul angajarilor nu este suficient, proiectul nu va da de lucru oamenilor. Se conteaza pe 216 angajati 
sau 500, pe cand populatia zonei este de peste 10.000 de locuitori, ceea ce reprezinta sub 0.01 %. Si asta 
pentru 10 ani, dupa care totul se incheie. 

Soluţia de 
rezolvare 

Proiectul Roşia Montană (RMP) va crea în medie 1.200 locuri de muncă pe o perioadă de 2 ani dedicată 
construcţiilor. Ne aşteptăm ca majoritatea dintre aceste locuri de muncă să fie ocupate cu forţă de muncă 
locală, din zona de impact, deci ei vor fi români. 
 
Pe parcursul celor 16 ani de exploatare RMP va genera 634 locuri de muncă (angajare directă inclusiv 
pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele). Ne aşteptăm ca cele mai multe 
dintre aceste locuri de muncă să fie ocupate cu forţă de muncă locală, din zona de impact. 
 
Proiectul va genera, de asemenea, aproximativ 6000 locuri de muncă indirecte, la nivel local şi regional. 
 
La nivel global, prin infuzia sumei de 2,5 miliarde USD în economia României, pe durata de funcţionare a 
proiectului, RMP reprezintă un stimulent economic semnificativ pentru România. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Turda, 09.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0663 

Propunerea 

Singura solutie pentru Rosia Montana este transformarea localitatii in zona turistica de interes national si 
international, in care scop ar putea sa se faca amenajarile unei vieti civilizate. Ar avea de castigat atat statul 
roman cat si localnicii, incomparabil mai mult decat se va obtine dupa valorificarea intregii rezerve de 
metale pretioase ce se preconizeaza a se scoate din zacamantul de la Rosia Montana. Aceasta rezerva sa 
ramana la locul ei, ca bogatie nationala. 

Soluţia de 
rezolvare 

Este adevărat că turismul poate fi o posibilă sursă de venituri şi dezvoltare durabilă pentru Roşia Montană 
şi regiune. Există, totuşi, o mare diferenţă între a propune turismul ca alternativă sau substitut pentru un 
proiect industrial major – şi dezvoltarea de-a lungul timpului, susţinută de investiţii în infrastructură, 
generate de un proiect industrial complex. 
 
Prima opţiune – pentru Roşia Montană, „turismul fără dezvoltarea minei” – nu este viabilă în sine şi, cu 
siguranţă, nu în comparaţie cu un plan de dezvoltare a turismului de-a lungul timpului, cu ajutorul 
investiţiei în infrastructură. 
 
Datorită faptului că Proiectul Roşia Montană (RMP) afectează numai 4 din cele 16 localităţi ale comunei 
Roşia Montană, aceasta ar putea să-şi dezvolte, în continuare, potenţialul. Există iniţiative de a face acest 
lucru, cum ar fi „Modelul de dezvoltare a turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea durabilă din Zlatna, 
Bucium, Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă la activităţile de minerit mono-industrial”, întocmit 
de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism (INCDT) şi publicat în aprilie 2006, chiar 
când raportul studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) era depus la Ministerul Mediului 
şi Gospodăririi Apelor. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus, de asemenea, realizarea unui studiu, care stabileşte 
modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism 
printr-un proiect integrat: 
 
„Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci când va exista ceva 
de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, 
cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) 
puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier 
precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, fondurile necesare 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi planurile sale de gestionare a 
patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 milioane de USD pentru protecţia patrimoniului 
cultural de o manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate 
deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine financiar 
persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage 
turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia 
Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate 
(ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tăul Găuri – care, toate, vor 
reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a încuraja 
creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 
13658.R01). 
 
Prin Planul său de dezvoltare durabilă a comunităţii (Volumul 31 din raportul EIM), RMGC se obligă să 
pună bazele dezvoltării unor proiecte pe termen lung, cum ar fi turismul. Planul de Urbanism General 
(PUG), întocmit în 2000 şi aprobat în 2002, este un document vizat de Consiliul Local după ce a fost depus 
spre consultare de către publicul din comunitatea locală. PUG a fost prezentat şi dezbătut în 11 adunări de 



consiliu şi dezbateri publice. Zona industrială este evidenţiată în acest PUG, dar această regiune nu este 
adecvată pentru activităţi turistice. În acelaşi timp, a fost evidenţiată şi o zonă protejată. După ce Planul de 
Urbanism Zonal (PUZ) este aprobat de Consiliul Local din Roşia Montană, în această zonă pot fi 
dezvoltate activităţi turistice (pensiuni, restaurante, etc.). PUZ care prezintă, în detaliu, suprafaţa de teren 
necesară pentru RMP afectează doar aproximativ 25% din comuna Roşia Montană. Deşi unele afaceri s-au 
creat deja pe restul de 75% din comună, după finalizarea PUZ, dezvoltarea afacerilor va fi încurajată şi mai 
mult. 
 
Turismul în sine nu este un panaceu pentru dezvoltarea durabilă şi, într-adevăr, dacă este practicat 
incorect, el poate prejudicia foarte mult situaţia socială locală şi mediul înconjurător (de exemplu, turismul 
sexual din Asia, construcţiile pe faleze din România). Turismul este doar unul dintre aspectele dezvoltării 
durabile, împreună cu alte sectoare de activitate. „Pitoreasca Ţară a Moţilor” completează potenţialul 
turismului minier. Investiţii semnificative sunt, totuşi, necesare pentru ca o industrie turistică durabilă din 
punct de vedere economic, la standardele ridicate impuse, să atragă numărul mare de turişti necesar. 
Aceste investiţii sunt puţin probabile, având în vedere situaţia actuală din Roşia Montană. RMP oferă 
gama de activităţi economice capabile să se adreseze situaţiei actuale şi să dezvolte o infrastructură 
adecvată a turismului, împreună cu antreprenorii şi alţi factori interesaţi. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Bistra, 14.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0673 

Propunerea Doreste explicatii cu privire la modul in care proiectul poate influenta viata locuitorilor din Bistra. 

Soluţia de 
rezolvare 

Suntem convinşi că proiectul va influenţa pozitiv viaţa locuitorilor din Bistra. 
 
Este adevărat că cea mai mare parte a oportunităţilor de locuri de muncă directe pentru Proiectul Roşia 
Montană (RMP) se va adresa localnicilor. În cazul în care posturile nu sunt ocupate prin forţă de muncă 
disponibilă la nivel local, se va organiza recrutare la nivel regional. Astfel, oamenii din Bistra pot solicita 
locuri de muncă. Dar proiectul va crea şi aproximativ 6000 şanse indirecte de angajare, iar comunitatea din 
Bistra poate beneficia de ele.[1] 
 
Departamentul Resurse Umane al Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) colectează în prezent CV-uri 
şi numele persoanelor care şi-au exprimat interesul de a lucra în cadrul RMP, nu numai din Roşia Montană 
ci şi din Abrud, Câmpeni, Bucium, Zlatna, Baia de Arieş, Brad şi Vadu Moţilor. 
 
Vă rugăm să contactaţi reprezentanţii RMGC la: 

- Biroul din Roşia Montană la numărul: 0258 783014, 
- Mihon Dana la numărul 0729 399159; sau prin e-mail la adresa: dana.mihon@rmgc.ro, 
- Mera Tiberiu la numărul 0729 399430; sau prin e-mail la adresa: tiberiu.mera@rmgc.ro, 
- Raul Gombos la numărul 0729 399428; sau prin e-mail la adresa: raul.gombos@rmgc.ro 

 

 
Referinţe: 
[1] Proiectul Roşia Montană, raportul la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), 
Rezumatul fără caracter tehnic, vol.19, p.7 indică un număr de 5500 de locuri de muncă indirecte. Dacă se 
includ şi locurile de muncă suplimentare create pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, siguranţă, 
transport şi altele, numărul locurilor de muncă directe este de 634 iar al celor indirecte este de 6000. 

Centru Locaţie 
Deschis 
în zilele 

Program 
zilnic Asistent 

Roşia 
Montană Casa Model 

L-J 
V 

08:00 - 17:00 
08:00 - 15:00 

Mihon Dana 
Mera Tiberiu 
Raul Gomboş 

Bucium 
Primăria Bucium – parter , Biroul 
Explorări L 10:00 - 12:00 Gomboş Raul 

Abrud 
Primăria Abrud – etaj 1, Centrul de 
informare L 12:30 - 15:30 Gomboş Raul 

Brad Primăria Brad – Sala de şedinţe L 10:30 - 14:00 Mera Tiberiu 
Zlatna Primăria Zlatna - Sala de şedinţe Ma 10:30 - 14:00 Gomboş Raul 

Câmpeni 
Casa de Cultură Avram Iancu, 
intrare cinematograf Mi 10:30 - 14:00 Mera Tiberiu 

Baia de Arieş 
Primăria Baia de Arieş - Sala de 
şedinţe J  10:30 - 14:00 Gomboş Raul 

Vadu Moţilor Primăria Vadul Moţilor - parter V 10:30 - 14:00 Mera Tiberiu 

 

mailto:dana.mihon@rmgc.ro
mailto:tiberiu.mera@rmgc.ro
mailto:raul.gombos@rmgc.ro
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Bistra, 14.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0674 

Propunerea Sustine proiectul dar doreste ca, la implementarea lui, sa fie angajati si tineri din zona si nu din alte parti. 

Soluţia de 
rezolvare 

Vă mulţumim pentru sprijin. 
 
Prin Proiectul Roşia Montană (RMP) se vor crea în medie 1.200 locuri de muncă pe o perioadă de 2 ani 
dedicată construcţiilor. Ne aşteptăm ca majoritatea dintre acestea să fie ocupată cu forţă de muncă locală, 
din zona de impact a proiectului. 
 
Pe parcursul celor 16 ani de exploatare RMP va avea nevoie de 634 locuri de muncă (locuri de muncă 
directe inclusiv pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele). Prognozăm că cele 
mai multe dintre aceste locuri de muncă vor fi ocupate cu forţă de muncă locală, din zona de impact a 
proiectului.[1] 
 
Societatea a stabilit deja un protocol cu autorităţile pentru a asigura faptul că membrii comunităţii locale 
vor avea prioritate la ocuparea acestor locuri de muncă. 
 
În cazul în care posturile nu sunt ocupate prin forţă de muncă disponibilă la nivel local, se va organiza 
recrutare la nivel regional. În cazul în care nu există calificare adecvată la nivel local, se vor organiza 
programe de instruire pentru sporirea bazei de calificări. Programele de pregătire profesională sunt oferite 
gratuit membrilor comunităţii în scopul ridicării nivelului de calificare şi educaţional. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Proiectul Roşia Montană, raportul la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), 
Rezumatul fără caracter tehnic, vol. 19, pag. 7. Dacă se includ şi locurile de muncă suplimentare create 
pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele, numărul locurilor de muncă 
directe este de 634.  
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Bistra, 14.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0675 

Propunerea Doreste sa stie daca o persoana de 52 de ani mai poate fi angajata, pentru a putea vea un loc de munca. 

Soluţia de 
rezolvare 

Răspunsul este da. 
 
Oricine este interesat să lucreze în cadrul proiectului se poate înregistra la unul din cele 8 Birouri de 
Resurse Umane deschise la nivel local (în Roşia Montană, Abrud, Câmpeni, Bucium, Zlatna, Baia de Arieş, 
Brad, Vadu Moţilor), unde pot să-şi depună cererea de participare la cursurile de pregătire. 
 
Vă rugăm să contactaţi reprezentanţii Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) la: 

- Biroul din Roşia Montană la numărul: 0258 783014, 
- Dana Mihon la numărul 0729 399159; sau prin e-mail la adresa: dana.mihon@rmgc.ro, 
- Tiberiu Mera la numărul 0729 399430; sau prin e-mail la adresa: tiberiu.mera@rmgc.ro, 
- Raul Gombos la numărul 0729 399428; sau prin e-mail la adresa: raul.gombos@rmgc.ro 

 

Centru Locaţie 
Deschis 
în zilele 

Program 
zilnic Asistent 

Roşia 
Montană Casa Model 

L-J 
V 

08:00 - 17:00 
08:00 - 15:00 

Mihon Dana 
Mera Tiberiu 
Raul Gomboş 

Bucium 
Primăria Bucium – parter, Biroul 
Explorări L 10:00 - 12:00 Gomboş Raul 

Abrud 
Primăria Abrud – etaj 1, Centrul de 
informare L 12:30 - 15:30 Gomboş Raul 

Brad Primăria Brad – Sala de şedinţe L 10:30 - 14:00 Mera Tiberiu 
Zlatna Primăria Zlatna - Sala de şedinţe Ma 10:30 - 14:00 Gomboş Raul 

Câmpeni 
Casa de Cultură Avram Iancu, 
intrare cinematograf Mi 10:30 - 14:00 Mera Tiberiu 

Baia de Arieş 
Primăria Baia de Arieş - Sala de 
şedinţe J  10:30 - 14:00 Gomboş Raul 

Vadu Moţilor Primăria Vadul Moţilor - parter V 10:30 - 14:00 Mera Tiberiu 
 
După ce RMGC va primi aprobările necesare de la Guvern şi va putea începe angajările, prin birourile de 
resurse umane se vor contacta cei ce dispun de calificările corespunzătoare. În plus, vor fi date anunţuri în 
ziarele locale şi pe internet, pe pagina web a companiei (www.povesteaadevarata.ro). Persoanele din zona 
de impact a proiectului vor avea prioritate la ocuparea acestor locuri de muncă. 
 
Compania a stabilit o politică corectă, transparentă cu privire la angajări, care asigură cea mai bună forţă de 
muncă, calificată, necesară în cadrul proiectului, iar aceasta este căutată mai întâi în zona Roşia Montană. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 

mailto:dana.mihon@rmgc.ro
mailto:tiberiu.mera@rmgc.ro
mailto:raul.gombos@rmgc.ro
http://www.povesteaadevarata.ro/
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Bistra, 14.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0679 

Propunerea 
RMGC sustine ca va asigura un numar de circa 600 de locuri de munca. Daca se impart aceste 600 de locuri 
de munca la 20-30 de localitati limitrofe, Bistrei - de exemplu - ii revin cam 20 de locuri de munca. Cu 20 
de locuri de munca Bistra va deveni un oras european? 

Soluţia de 
rezolvare 

Dată fiind experienţa istorică şi industrială, cele aproximativ 600 locuri de muncă directe create prin 
proiectul iniţiat de Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) vor genera locuri de muncă indirecte în 
raport de 1 la 10. Astfel, putem vorbi de circa 6000 în Roşia Montană şi în împrejurimi, după demararea 
proiectului.[1] 
 
Nu putem spune câte dintre aceste locuri de muncă vor fi ocupate de locuitorii din Bistra, dar beneficiile 
rezultate de pe urma acestui proiect vor acoperi întreaga zonă a Munţilor Apuseni. 
 
Prezenţa proiectuliu Roşia Montană (RMP) ca investiţie majoră va îmbunătăţi climatul economic al zonei, 
încurajând şi promovând dezvoltarea activităţilor ne-miniere. Ne aşteptăm ca mediul de investiţii 
îmbunătăţit, împreună cu o economie de piaţă funcţională, să dea naştere la noi oportunităţi de afaceri ce 
se pot dezvolta în paralel cu RMP. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Proiectul Roşia Montană, raportul la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), 
Rezumatul fără caracter tehnic, vol. 19, pag. 7 menţionează 5500 de locuri de muncă indirecte. Dacă sunt 
incluse şi locurile de muncă suplimentare create pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, 
transport şi altele, numărul locurilor de muncă directe este de 634, iar cel locurilor de muncă indirecte este 
de 6000. 
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întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Lupsa, 16.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0690 

Propunerea 

- sa se infiinteze ferme agricole, ferme de animale, fabrica de prelucrare a laptelui si a carnii; 
- sa fie intocmit un program social pentru ocrotirea somerilor, a bolnavilor si a vaduvelor;  
- sa se infiinteze un camin-spital la Rosia, mai mult ca spitalul din Abrud care, desi cu o veche traditie, se 
va desfiinta;  
- RMGC sa acorde burse speciale pentru rosienii care au o capacitate intelectuala deosebita, sa poata merge 
sa studieze la cele mai inalte scoli. 

Soluţia de 
rezolvare 

În câteva cuvinte, obiectivul este acela de a construi capitalul social al zonei care să profite de motorul 
economic reprezentat de RMP şi să creeze condiţiile corespunzătoare pentru ca cetăţenii din zonă să-şi 
dezvolte propriile afaceri independent de proiect şi de minerit. În acest sens, va fi promovată dezvoltarea 
durabilă a zonei. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a demarat câteva programe şi iniţiative care se adresează direct 
aspectelor menţionate aici: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea RRAP), accesibile 
întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru TINEri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât pentru 
localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului pentru 
patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin programe de 
instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, atât direct, la RMGC, 
cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire profesională şi meserii Roşia 
Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei sociale, în 
special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia Montană care este 
sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din zonă, 
pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Planul de Urbanism Zonal (PUZ) ocupă aproximativ 25% din comuna Roşia Montană. Activităţile agricole 
pot continua aici, chiar dacă mina va începe să funcţioneze, pe restul de 75% din comună, care nu este 
inclus în PUZ. 
 
Extinderea iniţiativelor agricole ar putea face parte din activităţile economice secundare promovate ca 
urmare a creşterii activităţii economice generate prin proiectul Roşia Montană (RMP). Acesta este un 
exemplu de beneficii indirecte ale proiectului. Iniţiativele trebuie să vină dinspre părţile interesate din 

http://www.certapuseni.ro/
mailto:info@rmchp.ro
mailto:info@rmgnp.ro
http://www.certapuseni.ro/


comunitate şi e necesar să fie durabile din punct de vedere economic şi viabile din punct de vedere al 
protecţiei mediului. 
 
Este posibil ca iniţiativele de stimulare a afacerilor, propuse de RMGC, să ajute la dezvoltarea şi finanţarea 
iniţiativelor pentru crearea de ferme de animale, o fabrică de procesare a laptelui şi o fabrică de procesare a 
cărnii, în funcţie de cât de solide sunt planurile de afaceri. 
 
Activităţile agricole pot, de asemenea, să continue şi după închiderea minei, acest lucru depinzând de 
dorinţa oamenilor. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Lupsa, 16.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0698 

Propunerea De ce compania nu sprijina financiar modernizarea spitalul din Campeni? 

Soluţia de 
rezolvare 

Compania doreşte să modernizeze sistemul de sănătate publică din regiunea Roşia Montană, ca parte din 
impactul său social şi comunitar. 
 
Procedurile Operaţionale Standard privind Sănătatea şi Siguranţa Mediului şi planurilor de acţiune în caz 
de urgenţă menite să modernizeze serviciile sanitare din comunitate (Roşia Montană, Abrud şi Câmpeni) 
includ următoarele: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea Planul de acţiune 
pentru relocare şi strămutare – RRAP), accesibile întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 
    
 

http://www.certapuseni.ro/
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Lupsa, 16.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0701 

Propunerea 
Ce se intampla dupa extragerea minereului? Proiectul se va termina in 20 de ani. Ce va lasa in urma 
compania? Au pregatit reprezentantii RMGC un proiect prin care cei care au lucrat la mina si urmasii lor sa 
aiba o continuitate? 

Soluţia de 
rezolvare 

Desfăşurată de-a lungul a 20 ani, infuzia de investiţii în zonă, dacă este administrată corect, ar trebui să 
stimuleze şi alte tipuri de dezvoltare. Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) se angajează să 
promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen lung, în cadrul planului său de dezvoltare durabilă. 
 
Conform prevederilor Art. 52 (1) din Legea Minelor nr. 85/2003, pentru încetarea activităţilor miniere, 
companiile ar trebui să înainteze autorităţilor competente o cerere însoţită de planul de încetare a 
activităţilor miniere, cu descrierea detaliată a acţiunilor necesare pentru o închidere eficientă a minei. 
Planul de Închidere a Minei ar trebui să conţină, printre altele, un program, de protecţie socială pentru 
personal. 
 
La momentul închiderii, compania va face tot ce îi va sta în putinţă pentru forţa de muncă existentă, 
asigurându-i asistenţă în găsirea unui alt loc de muncă. Având în vedere exprienţa şi ablităţile dobândite de 
muncitori, aceştia pot ocupa locurile existente în cadrul altor proiecte de minerit într-o regiune cu 
potenţial semnificativ de dezvoltare a resurselor minerale. Ca alternativă, RMGC va asigura oportunităţi 
de recalificare şi asistenţă pentru înfiinţarea unor afaceri în alte domenii decât cel minier. 
 
Unele dintre aspectele cele mai importante ale dezvoltării sunt îmbunătăţirea şi dezvoltarea capacităţilor 
comunităţii şi ale autorităţilor locale. Chiar înainte să înceapă proiectul, compania este interesată să 
lucreze împreună cu comunitatea pentru găsirea celor mai bune soluţii de dezvoltare pentru zonă. Sperăm 
că, sub auspiciile Programului de Dezvoltare al Naţiunilor Unite (PDNU), se va înfiinţa un număr de 
grupuri de lucru, dintre care unuia i se va încredinţa sarcina explorării oportunităţilor de dezvoltare. 
 
Intre timp, un număr de programe deja existente au ca scop îmbunătăţirea profilului educaţional şi a 
nivelului de calificare, pentru a corespunde necesităţilor proiectului şi pentru a încuraja oamenii să se 
gândească la alte căi de câştigare a existenţei în afară de minerit. Programul de calificare profesională este 
unul dintre aceste programe. Instruirea în domeniul afacerilor face parte din programul de calificare 
profesională. Se înfiinţează, de asemenea, un incubator de afaceri.  
 
În ianuarie 2007 RMGC a înfiinţat Roşia Montană MicroCredit, sub numele de “IFN Gabriel Finance SA”, 
pentru încurajarea investitorilor locali. Acest micro-creditor are rolul de a furniza finanţare şi resursele 
necesare pentru oamenii din Roşia Montană, Abrud, Câmpeni şi Bucium, cu scopul de sprijinire a 
localnicilor pentru înfiinţarea de microîntreprinderi sau extinderea celor deja existente. 
 
Planul de închidere al Roşia Montană Project (RMP) este conceput astfel încât amplasamentul minei să fie 
redat folosinţei publice în scopuri productive. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Lupsa, 16.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0702 

Propunerea 
Cand o sa se termine proiectul ce se va mai intampla cu zona Piatra Alba, pentru ca aceasta este, de fapt, 
organizarea de santier a RMGC? Dupa incheierea proiectului nu va mai ramane nimeni acolo, va fi o zona 
pustie, fara locuri de munca. 

Soluţia de 
rezolvare 

Piatra Albă va fi noua Roşia Montană, va avea o existenţă proprie, fiind cel mai modern sat din România. 
 
Având în vedere programul complex de închidere şi reabilitare, care va fi implementat după finalizarea 
operaţiunilor proiectate în conformitate cu standardele UE şi internaţionale, Roşia Montană nu va fi o 
zonă părăsită. Dimpotrivă, terenurile sale vor fi reabilitate pentru folosinţă publică. 
 
În ceea ce priveşte Piatra Albă, aceasta va beneficia timp de aproape 20 ani de o activitate economică 
diversificată şi oportunităţi educaţionale sporite, într-o regiune recunoscută pentru potenţialul de 
dezvoltare a resurselor minerale. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană.  
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Lupsa, 16.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0705 

Propunerea 
Ce profituri are RMGC? Profitul Rosiei Montane este al bazinului M-tiilor Apuseni, este al tuturor celor 
din zona. 

Soluţia de 
rezolvare 

Din acest proiect, pe baza unui preţ de 600 USD uncia pentru aur şi 10,50 USD uncia pentru argint, Roşia 
Montană Gold Corporation (RMGC) va obţine profituri de 1.258 milioane USD. Profitul pentru România, 
care include şi populaţia din Munţii Apuseni, va fi de 1.032 milioane reprezentând cota de profit a statului, 
impozite pe profit, redevenţe şi alte impozite. Din valoarea totală a profiturilor, partea statului român este 
de 45%. Pe lângă cele 1.032 milioane, localnicii vor beneficia de modernizări semnificative ale 
infrastructurii (energie electrică, drumuri), precum şi de un sat nou şi modern, pentru oamenii din Roşia 
Montană (Piatra Albă). 
 
Dar cel mai important beneficiu pentru întreaga regiune şi Munţii Apuseni îl reprezintă dezvoltarea 
durabilă a zonei, iar RMGC este hotărâtă să realizeze un minerit responsabil şi o dezvoltare durabilă în 
comunitatea Roşia Montană. 
 
Suntem de părere că oferirea unor noi posibilităţi din punct de vedere economic unei comunităţi cu o rată 
a şomajului de 70% precum şi îmbunătăţirea stării de sănătate a localnicilor, va avea un impact social 
pozitiv major. Credem de asemenea, că este important de luat în seamă faptul că proiectul nostru va aduce 
beneficii economice României ca întreg. În plus faţă de redevenţele de care Guvernul României va 
beneficia de pe urma proiectului, RMGC va aduce o infuzie de $2,5 milioane în economia României pe 
durata de viaţă a minei. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană.  

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

338 

Nr. de identificare MMDD pentru 
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Lupsa, 16.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0708 

Propunerea 
Problema este a tuturor locuitorilor din bazinul Muntiilor Apuseni. Compania trebuie sa dea atentie 
tuturor si sa puna la dispozitie resurse financiare in asa fel incat sa fie multumiti si sa beneficieze toti cei 
care au drept stramosesc asupra zacamanitelor din subsol. 

Soluţia de 
rezolvare 

Conform Art. 1 din Legea Minelor nr. 85/2003, resursele minerale fac obiectul exclusiv al proprietăţii 
publice şi aparţin Statului Român, în consecinţă nici un individ nu poate pretinde drepturi legale asupra 
zăcămintelor de aur. Art. 13 al Legii Minelor afirmă că “resursele minerale se pun în valoare prin activităţi 
miniere care se concesionează persoanelor juridice române sau străine ori se dau în administrare instituţiilor 
publice”. 
 
Statul român este proprietarul resurselor subsolului, astfel încât întrebările cu privire la drepturile 
ancestrale sunt adresate cel mai bine instituţiilor competente ale acestuia. 
 
În ceea ce priveşte ascultarea şi implicarea comunităţii pentru a înţelege problemele ei, Roşia Montană 
Gold Corporation (RMGC), a organizat un proces extins de consultări, care a inclus 1262 de întâlniri şi 
interviuri individuale, precum şi distribuţia de chestionare, la care a primit peste 500 de răspunsuri, 18 
întâlniri de grup şi 65 de dezbateri publice, pe lângă discuţiile cu autorităţile guvernamentale, organizaţii 
ne-guvernamentale şi posibilii factori afectaţi. Răspunsurile au fost folosite în întocmirea Planurilor de 
management din cadrul Evaluării Impactului asupra Mediului, precum şi în realizarea de parteneriate şi 
programe de dezvoltare. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană.  
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Lupsa, 16.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0710 

Propunerea 
Care sunt alternativele pe care le au cei din zonele invecinate proiectului, deoarece din raportul la EIA nu 
rezulta? Se refera inclusiv la Lupsa, Musca, Bistra, considerand ca lupsenii nu or sa aiba parte decat de 
poluare. 

Soluţia de 
rezolvare 

Beneficiile rezultate de pe urma acestui proiect vor acoperi întreaga zonă a Munţilor Apuseni. 
 
Prezenţa proiectului Roşia Montană (RMP) ca investiţie majoră va îmbunătăţi climatul economic al zonei, 
încurajând şi promovând dezvoltarea activităţilor ne-miniere. Ne aşteptăm ca mediul de investiţii 
îmbunătăţit, împreună cu o economie de piaţă funcţională, să dea naştere la noi oportunităţi de afaceri ce 
se pot dezvolta în paralel cu RMP. 
 
Prin RMP se vor genera în medie 1.200 locuri de muncă pe o perioadă de 2 ani dedicată construcţiilor. Ne 
aşteptăm ca majoritatea dintre aceste locuri de muncă să fie ocupate cu forţă locală, din zona de impact a 
proiectului. 
 
Pe parcursul celor 16 ani de exploatare, RMP va produce 634 locuri de muncă (locuri de muncă directe, 
inclusiv pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele). Prognozăm ca cele mai 
multe dintre aceste locuri de muncă să fie ocupate cu forţă de muncă locală, din zona de impact a 
proiectului.[1] 
 
Pentru angajare, vor avea prioritate localnicii. În cazul neocupării locurilor de muncă cu forţa recrutată la 
nivel local, se va organiza recrutare la nivel regional. 
 
În cazul în care nu există calificările corespunzătoare la nivelul forţei de muncă locale, se vor organiza 
programe de instruire pentru sporirea bazei de calificare. Programele de pregătire profesională sunt oferite 
gratuit membrilor comunităţii în scopul ridicării nivelului educaţional şi de calificare.  
 
Departamentul de Resurse Umane al Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) colectează în prezent CV-
uri şi numele persoanelor care şi-au exprimat interesul de a lucra în cadrul RMP, nu numai din Roşia 
Montană ci şi din Abrud, Câmpeni, Bucium, Zlatna, Baia de Arieş, Brad şi Vadu Moţilor. La birourile de 
resurse umane, oamenii pot afla detalii despre programele de pregătire profesională. 
 
Please contact the RMGC’s representatives: 

- at the Rosia Montana office phone number: 0258 783014, 
- Dana Mihon at ph.no.: 0729 399159; email address: dana.mihon@rmgc.ro, 
- Mera Tiberiu at ph.no.:0729 399430; email address: tiberiu.mera@rmgc.ro, 
- Raul Gombos: at ph.no.: 0729 399428; email address: raul.gombos@rmgc.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dana.mihon@rmgc.ro
mailto:tiberiu.mera@rmgc.ro
mailto:raul.gombos@rmgc.ro


 
Poluarea existentă în zonă la ora actuală, datorată activităţilor miniere din ultimii 2000 de ani, a fost 
evaluată prin studiile de condiţii iniţiale care sunt incluse în raportul la studiul de Evaluare a Impactului 
asupra Mediului (EIM). RMGC a dezvoltat programe de monitorizare pentru a se asigura că toţi factorii de 
mediu for ramâne în limitele acceptate şi considerate ca fiind sigure de standardele UE şi româneşti ( vezi 
Capitolul 6 al raportului la studiul EIM – Monitorizare). 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Proiectul Roşia Montană, Raport asupra Studiului EIM, Rezumat fără caracter tehnic, vol.19, pag. 7. 
Dacă se includ locurile de muncă suplimentare generate pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, 
securitate, transport şi altele, numărul locurilor de muncă directe este de 634. 

Centru Locaţie 
Deschis 
în zilele 

Program 
zilnic Asistent 

Roşia 
Montană Casa Model 

L-J 
V 08:00 - 17:00 

08:00 - 15:00 

Mihon Dana 
Mera Tiberiu 
Raul Gomboş 

Bucium Primăria Bucium – parter, Biroul 
Explorări L 10:00 - 12:00 Gomboş Raul 

Abrud Primăria Abrud – etaj 1, Centrul de 
infrmare  L 12:30 - 15:30 Gomboş Raul 

Brad Primăria Brad – Sala de şedinţe L 10:30 - 14:00 Mera Tiberiu 
Zlatna Primăria Zlatna - Sala de şedinţe Ma 10:30 - 14:00 Gomboş Raul 

Câmpeni Casa de Cultură Avram Iancu, 
intrare cinematograf Mi 10:30 - 14:00 Mera Tiberiu 

Baia de Arieş Primăria Baia de Arieş - Sala de 
şedinţe J  10:30 - 14:00 Gomboş Raul 

Vadu Moţilor Primăria Vadul Moţilor - parter V 10:30 - 14:00 Mera Tiberiu 
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340 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Lupsa, 16.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0712 

Propunerea 
Doreste sa stie daca locurile de munca vor fi accesibile si locuitorilor din imprejurimi sau numai celor din 
Rosia Montana. 

Soluţia de 
rezolvare 

Beneficiile rezultate din acest proiect vor acoperi întreaga zonă a Munţilor Apuseni. Prezenţa proiectului 
Roşia Montană (RMP) ca investiţie majoră va îmbunătăţi climatul economic, încurajând şi promovând 
dezvoltarea activităţilor ne-miniere. Ne aşteptăm ca mediul de investiţii îmbunătăţit, împreună cu o 
economie de piaţă funcţională, să dea naştere la noi oportunităţi de afaceri ce se pot dezvolta în paralel cu 
RMP. 
 
RMP va crea în medie 1.200 locuri de muncă pe o perioadă de 2 ani dedicată construcţiilor. Ne aşteptăm ca 
majoritatea dintre aceste locuri de muncă să fie ocupate cu forţă locală, din zona de impact a proiectului, 
prin urmare vor fi români.  
 
Pe parcursul celor 16 ani de exploatare RMP va genera 634 locuri de muncă (directe, inclusiv pentru 
asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele). Prognozăm ca cele mai multe dintre 
aceste locuri de muncă să fie ocupate cu forţă de muncă locală, din zona de impact a proiectului. [1] 
 
Oricine este interesat să lucreze în cadrul proiectului se poate înregistra la unul din cele 8 Birouri de 
Resurse Umane deschise la nivel local (în Roşia Montană, Abrud, Câmpeni, Bucium, Zlatna, Baia de Arieş, 
Brad, Vadu Moţilor, iar pentru Lupşa, Bistra şi localităţile dintre ele, la birourile din Câmpeni şi Baia de 
Arieş), unde pot să îşi depună cererea pentru participarea la cursurile de pregătire profesională.  
 
Vă rugăm să contactaţi reprezentanţii Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) la: 

- Biroul din Roşia Montană la numărul: 0258 783014, 
- Dana Mihon la numărul 0729 399159; sau prin e-mail la adresa: dana.mihon@rmgc.ro, 
- Tiberiu Mera la numărul 0729 399430; sau prin e-mail la adresa: tiberiu.mera@rmgc.ro, 
- Raul Gombos la numărul 0729 399428; sau prin e-mail la adresa: raul.gombos@rmgc.ro 

 

Centru Locaţie Deschis 
în zilele 

Program 
zilnic Asistent 

Roşia 
Montană Casa Model L-J 

V 
08:00 - 17:00 
08:00 - 15:00 

Mihon Dana 
Mera Tiberiu 
Raul Gomboş 

Bucium Primăria Bucium – parter , Biroul 
Explorări 

L 10:00 - 12:00 Gomboş Raul 

Abrud Primăria Abrud – etaj 1, Centrul de 
informare  

L 12:30 - 15:30 Gomboş Raul 

Brad Primăria Brad – Sala de şedinţe L 10:30 - 14:00 Mera Tiberiu 
Zlatna Primăria Zlatna - Sala de şedinţe Ma 10:30 - 14:00 Gomboş Raul 

Câmpeni Casa de Cultură Avram Iancu, 
intrare cinematograf Mi 10:30 - 14:00 Mera Tiberiu 

Baia de Arieş Primăria Baia de Arieş - Sala de 
şedinţe J  10:30 - 14:00 Gomboş Raul 

Vadu Moţilor Primăria Vadul Moţilor - parter V 10:30 - 14:00 Mera Tiberiu 
 

mailto:dana.mihon@rmgc.ro
mailto:tiberiu.mera@rmgc.ro
mailto:raul.gombos@rmgc.ro


Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Proiectul Roşia Montană, raportul la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), Rezumat 
fără caracter tehnic, vol.19, pag. 7. Dacă se includ locurile de muncă suplimentare generate pentru 
asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele, numărul locurilor de muncă directe se 
ridică la 634. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Lupsa, 16.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0714 

Propunerea 
Se va face ceva si pentru ridicarea gradului de cultura al locuitorilor - sa se ofere si astfel de servicii, nu 
numai birturi si restaurante? 

Soluţia de 
rezolvare 

Referitor la îmbunătăţirile din punct de vedere cultural, noua localitate Piatra Albă va fi, credem noi, cea 
mai modernă localitate rurală din România. Aici vor fi construite un centru cultural şi o şcoală modernă. În 
timp ce barurile şi alte activităţi economice, care sunt complementare anumitor activităţi industriale, nu 
pot fi controlate de noi, compania nu poate interzice dezvoltarea unor asemenea activităţi. Acest lucru 
depinde de cerere şi ofertă. 
 
În cadrul angajamentelor comunicate prin Planul de management al patrimoniului cultural, Roşia 
Montană Gold Corporation (RMGC) lucrează la construirea unui muzeu minier şi restaurarea şi 
valorificarea a câtorva vestigii arheologice semnificative. Toate acestea vor deveni atracţii turistice în viitor, 
generând resurse pentru Fundaţie şi, implicit, şi pentru comunitate. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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348 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0722 

Propunerea 
Poate ca nu cianura este solutia, nu aurul. Care va fi solutia viabila a zonei? Este cea care va fi peste 15 sau 
20 de ani. 

Soluţia de 
rezolvare 

În cadrul raportului la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), există un capitol întreg – 
Analiza Alternativelor – Capitolul 5 care analizează şi detaliază alternativele pentru zona Roşia Montană. 
 
Cu un nivel atât de ridicat al şomajului în sat, discuţia cu privire la viitorul Roşiei Montane peste 15 până 
la 20 de ani este problematică. Prea multe sate din România sunt acum abandonate, deoarece şi-au pierdut 
sistemul de susţinere economică. Din nefericire, fără o investiţie, Roşia Montană li s-ar putea alătura. 
 
Dar nu trebuie să fie aşa. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) s-a angajat să promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen 
lung, în cadrul planului său de dezvoltare durabilă. Sub auspiciile Programului Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD), vor fi create câteva grupuri de lucru, dintre care unul se va ocupa de explorarea 
oportunităţilor de dezvoltare. Acestea vor include reprezentanţi ai guvernului, ai comunităţii şi ai 
RMGC. Grupurile de lucru vor fi deschise la sugestii şi contribuţii din partea tuturor celor interesaţi. 
 
RMGC a dispus realizarea unui studiu care stabileşte modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi 
modalitatea de abordare a aspectelor privind turismul, printr-un proiect integrat: 
 
„După cum arată experienţa, turismul va fi posibil şi profitabil doar atunci când va exista ceva de oferit 
vizitatorilor, şi anume un mediu curat, o infrastructură corespunzătoare (drumuri bune, spaţii de cazare, 
restaurante, apă curentă, un sistem de canalizare bine pus la punct, instalaţii pentru depozitarea 
deşeurilor, etc.), precum şi atracţii (muzee, alte obiective de vizitat, cum ar fi monumente istorice, etc). Un 
proiect minier, cum este cel propus de RMGC, ar putea oferi prin impozite şi taxe, şi dezvoltarea industriei 
serviciilor, fondurile necesare pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin Proiectul Roşia Montană (RMP) şi 
planurile sale de management al patrimoniului, 25 de milioane USD vor fi investite de companie în 
protejarea moştenirii culturale astfel încât să susţină turismul. Un program de instruire va asigura 
calificarea necesară pentru dezvoltarea activităţilor, iar Roşia Montană MicroCredit va ajuta oamenii să 
construiască pensiuni, restaurante, etc., toate fiind necesare pentru atragerea turiştilor. La sfârşitul 
proiectului, va exista un nou sat, alături de vechiul centru restaurat al Roşiei Montană, cu un muzeu, 
hoteluri, restaurante şi o infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate (de exemplu, Cătălina 
Monuleşti) şi monumente conservate, precum cel de la Tăul Găuri – toate acestea devenind atracţii reale 
pentru zonă. Mai mult, se presupune că autorităţile vor acţiona la nivel local pentru a încuraja creşterea 
economică.” (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 13658.R01). 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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350 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0724 

Propunerea 

Face urmatorul comentariu: 
Alternativa la minerit este turismul. Cea mai mare bogatie a unei tari sta in turism, nu in aur. In cazul 
Muntilor Apuseni putem vorbi de complexul turistic Muntii Apuseni, cu urmatoarele argumente: pesteri, 
fenomene carstice, locuri istorice, locuri peisagistice, traditii, activitati economice care adunate si puse in 
valoare pot aduce un beneficiu local. Pentru populatia din zona, de-a lungul istoriei mineritul a fost un 
blestem. A fost benefic pentru oficialitati, pentru administratie si cei care conduceau. Solicita sprijinul 
companiei pentru promovarea unui proiect turistic privitor la festivalul "Muntele Gaina". 

Soluţia de 
rezolvare 

Este adevărat că turismul poate fi o sursă de venituri şi dezvoltare durabilă pentru Roşia Montană şi 
regiune. Există, totuşi, o mare diferenţă între a propune turismul ca alternativă sau substitut pentru un 
proiect industrial major – şi dezvoltarea de-a lungul timpului, susţinută de investiţii în infrastructură, 
generate de un proiect industrial complex. 
 
Prima opţiune – pentru Roşia Montană, „turismul fără dezvoltarea minei” – nu este viabilă în sine şi, cu 
siguranţă, nu în comparaţie cu un plan de dezvoltare a turismului de-a lungul timpului, cu ajutorul 
investiţiei în infrastructură. 
 
Datorită faptului că Proiectul Roşia Montană (RMP) afectează numai 4 din cele 16 localităţi ale comunei 
Roşia Montană, dezvoltarea potenţialului turistic al Roşiei Montane poate avea loc în paralel cu 
operaţiunile miniere. Capitolul 5 din raportul la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) 
identifică şi evaluează alternativele proiectului, inclusiv turismul. Important este că EIM concluzionează că 
proiectul nu exclude dezvoltarea altor ramuri industriale. Dimpotrivă, proiectul minier ar elimina unele 
dintre impedimentele semnificative deja existente în calea creării altor ramuri industriale, cum ar fi 
poluarea, căile necorespunzătoare de acces şi alte probleme care au apărut din lipsa unor investiţii din 
interior. Aşa cum se descrie în Volumul 14, 4.8 Mediul social şi economic, şi Volumul 31, Planul de 
dezvoltare durabilă a comunităţii, în prezent există unele activităţi turistice în Roşia Montană. Totuşi, 
industria turistică nu este în prezent un motor economic puternic. 
 
Roşia Montană ar putea să-şi dezvolte, în continuare, potenţialul. Există iniţiative de a face acest lucru, 
cum ar fi „Modelul de dezvoltare a turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea durabilă din Zlatna, Bucium, 
Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă la activităţile miniere mono-industriale”, întocmit de 
Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism (INCDT) şi publicat în aprilie 2006, chiar 
când raportul EIM era depus la Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor (MMGA). 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus, de asemenea, realizarea unui studiu care stabileşte 
modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism 
printr-un proiect integrat: 
 
„Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci când va exista ceva 
de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, 
cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) 
puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier 
precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, fondurile necesare 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi planurile sale de gestionare a 
patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 milioane de USD pentru protecţia patrimoniului 
cultural de o manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate 
deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine financiar 



persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage 
turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia 
Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate 
(ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tăul Găuri – care, toate, vor 
reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a încuraja 
creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 
13658.R01).  
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
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354 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0728 

Propunerea 
RMGC nu a dat niciun raspuns, in EIA, la intrebarile puse de Guvernul roman referitoare la ceea ce se va 
intampla cu turismul, agricultura, cu alte activitati alternative la Rosia Montana. 

Soluţia de 
rezolvare 

Contrar celor susţinute de petent, informaţiile privind ramurile industriale deja existente, cum ar fi 
agricultura şi turismul, apar în raportul la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM). 
Capitolul 5 din Raportul asupra Studiului EIM (Analiza Alternativelor) identifică şi evaluează alternativele 
proiectului, inclusiv turismul. Important este că raportul la studiul EIM concluzionează că proiectul nu 
exclude dezvoltarea altor ramuri industriale. Dimpotrivă, proiectul minier ar elimina unele dintre 
impedimentele semnificative deja existente în dezvoltarea altor ramuri industriale, cum ar fi poluarea, 
căile de acces necorespunzătoare şi alte probleme care au apărut din lipsa unor investiţii din interior. Aşa 
cum se descrie în Volumul 14, 4.8 Mediul social şi economic, şi Volumul 31, Planul de dezvoltarea durabilă 
a comunităţii, în prezent există unele activităţi turistice în Roşia Montană. Totuşi, industria turistică nu 
este în prezent un motor economic puternic. Aceste informaţii au fost prezentate mai ales pentru a se 
putea realiza o evaluare cu privire la posibilele efecte ale proiectului propus asupra acestor ramuri 
industriale. Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) nu se află în postura de a comenta în mod autoritar 
cu privire la opţiunile dezvoltării alternative. Totuşi, compania s-a angajat să promoveze oportunităţi de 
dezvoltare pe termen lung, în cadrul planului său de dezvoltare durabilă. Sperăm că, sub auspiciile 
Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) vor fi create câteva grupuri de lucru, dintre care 
unul se va ocupa de explorarea oportunităţilor de dezvoltare.  Aceste grupuri de lucru vor include 
reprezentanţi ai guvernului, ai comunităţii şi ai RMGC şi vor fi deschise la sugestii şi contribuţii din partea 
tuturor celor interesaţi.  
 
În ceea ce priveşte activităţile agricole, în prezent, aproximativ 7% din terenurile din Roşia Montană sunt 
arabile. În Roşia Montană, altitudinea, pantele abrupte şi solurile sărace (şi poluate) reduc semnificativ 
rolul pe care agricultura comercială îl joacă în cadrul economiei. Activităţile agricole se desfăşoară mai ales 
pentru subzistenţă şi pentru rotunjirea veniturilor obţinute din salarii. Acestea pot continua în Roşia 
Montană chiar dacă mina începe să funcţioneze, în zonele în care Planul de Urbanism General (PUG) 
permite. Pe durata de funcţionare a minei, dacă locuitorii vor dori să dezvolte agricultura ca o practică 
durabilă din punct de vedere economic, RMGC – în cooperare cu actorii interesaţi din cadrul comunităţii – 
vor oferi asistenţă. În Planul de dezvoltare durabilă a comunităţii au fost prezentate, ca posibilităţi, 
mijloacele de trai bazate pe resursele naturale, inclusiv agricultura organică, dar părţile interesate din 
comunitate trebuie să le dorească în mod real. Activităţile agricole pot continua să se desfăşoare chiar şi 
după închiderea minelor, dacă oamenii vor dori să le practice. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

354 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0729 

Propunerea 

RMGC sustine ca fara proiect va continua saracia, dar de 10 ani ei au facut un program de saracie la Rosia 
Montana. In anul 2000 compania a schimbat planul de urbanism general, pentru ca in zona industriala 
miniera este interzis sa se deschida o pensiune, un restaurant. Este o saracie programata pentru ca 
oamenii sa plece. Uniunea Europeana va aloca in cadrul bugetului 2007 -2013,  3 miliarde de euro pentru 
turism durabil cum se poate face si la Rosia Montana! Dar la Rosia Montana nu se poate deschide o 
pensiune pentru ca este interzis. Daca cineva doreste, face o cerere la primaria Rosia Montana si va primi 
raspunsul ca activitatile de turism sunt incompatibile cu activitate miniera. 

Soluţia de 
rezolvare 

Planul de Urbanism General (PUG), întocmit în 2000 şi aprobat în 2002, este un document vizat de 
Consiliul Local după ce a fost depus spre consultare de publicul din comunitate. PUG a fost prezentat şi 
discutat în 11 adunări de consiliu şi dezbateri publice. Zona industrială este evidenţiată prin acest PUG, 
dar această regiune nu este adecvată pentru activităţi turistice. În acest sens vă rugăm să observaţi faptul 
că există prevederi legale care restricţionează dezvoltarea altor proiecte decât cele de exploatare şi 
procesare a resurselor naturale în zonele unde aceste resurse au fost identificate: 

i. art 41 (2) din Legea Minelor nr. 85/2003 “[…] consiliile judeţene şi consiliile locale vor modifica 
şi/sau vor actualiza planurile de amenajare a teritoriului şi planurile urbanistice generale 
existente, pentru a permite executarea tuturor operaţiunilor necesare desfăşurării activităţilor 
miniere concesionate”; 

ii. art 6 (1) a Hotărârii Guvernamentale nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism (HG nr. 525/1996) “Autorizarea executării construcţiilor definitive, altele decât cele 
industriale, necesare exploatării şi prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care 
conţin resurse identificate ale subsolului, este interzisă”; 

iii. art 4.4. al Regulamentului local de urbanism al comunei Roşia Montană cu privire la Planul de 
Urbanism General 2002 “Autorizarea executării construcţiilor definitive, altele decât cele 
industriale, necesare exploatării şi prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care 
conţin resurse identificate ale subsolului, este interzisă”. 

 
Pe cale de consecinţa, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că prevederile legale menţionate anterior sunt 
obligatorii şi aplicabile oricărui proiect similar, propus de orice entitate de drept public sau privat. 
 
Este esenţial însă faptul că Planul de Urbanism Zonal (PUZ), care prezintă în detaliu suprafaţa de teren 
necesară pentru Proiectul Roşia Montană (RMP), afectează doar aproximativ 25% din comuna Roşia 
Montană. Deşi unele afaceri s-au înfiinţat deja pe restul de 75% din comună, după finalizarea PUZ, 
dezvoltarea afacerilor va fi încurajată şi mai mult. În acelaşi timp, a fost evidenţiată şi o zonă protejată. 
După ce PUZ-ul este aprobat de Consiliul Local din Roşia Montană, în această zonă se pot dezvolta 
activităţi turistice (pensiuni, restaurante, etc.). 
 
În ceea ce priveşte acuzaţia că Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este responsabilă pentru sărăcia 
din Roşia Montană, RMGC are cel mai mare număr de angajaţi din Roşia Montană şi oraşele învecinate, 
peste 500 de persoane. Salariile plătite de companie angajaţilor săi totalizează aproximativ 4 milioane de 
Euro pe an; doar impozitele pe veniturile angajaţilor se ridică la aproximativ 1,5 milioane Euro. Deci, 
beneficiile Proiectului Roşia Montană nu vor fi resimţite doar de angajaţi şi familiile lor, ci şi de membrii 
comunităţii locale, care primesc ajutor social, beneficiază de programe de sănătate şi calificare profesională 
etc.  
 
În ceea ce priveşte problema turismului, Roşia Montană ar putea să-şi dezvolte, în continuare, potenţialul. 
Există iniţiative în acest sens, cum ar fi „Modelul de dezvoltare a turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea 
durabilă a localităţilor Zlatna, Bucium, Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă la activităţile de 



minerit mono-industriale”, întocmit de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism 
(INCDT) şi publicat în aprilie 2006, chiar când raportul la studiul de Evaluare a Impactului asupra 
Mediului (EIM) era depus la Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor (MMGA). 
 
RMGC a dispus, de asemenea, realizarea unui studiu care stabileşte modalitatea de promovare a 
potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism printr-un proiect integrat: 
 
„Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci când va exista ceva 
de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, 
cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) 
puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier 
precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, fondurile necesare 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi planurile sale de gestionare a 
patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 milioane de USD pentru protecţia patrimoniului 
cultural de o manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate 
deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine financiar 
persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage 
turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia 
Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate 
(ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tăul Găuri – care, toate, vor 
reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a încuraja 
creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 
13658.R01). 
 
Proiectul Roşia Montană (RMP) va fi catalizatorul dezvoltării economice locale şi regionale. Impactul 
beneficiilor va fi maxim prin implicarea autorităţilor locale şi regionale şi a altor factori relevanţi din cadrul 
comunităţii în iniţiativele de dezvoltare, în cadrul unei metode participative de abordare a Planului de 
dezvoltare durabilă a comunităţii. Impactul negativ va fi diminuat prin măsurile prezentate în raportul la 
studiul EIM. RMGC s-a angajat să acţioneze proactiv pentru crearea unui mediu de afaceri care să 
promoveze dezvoltarea locală pe durata proiectului şi să funcţioneze independent după închiderea minei. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0750 

Propunerea 
Este normal ca populatia sa doreasca locuri de munca, dar acest viitor dureaza 14 ani, timp in care se va 
exploata, vor exista citeva sute de muncitori, de mineri care vor muncii acolo. Ce se va intampla cu restul 
de citeva sute de locuitori? 

Soluţia de 
rezolvare 

Investiţia pe care o implică Proiectul Roşia Montană (RMP) va genera oportunităţi semnificative pentru 
ocuparea locurilor de muncă disponibile în afara minei de la Roşia Montană, pe lângă programele 
companiei, menite să încurajeze diversificarea locurilor de muncă create. 
 
Infuzia de investiţii în zonă trebuie să stimuleze alte forme de dezvoltare, dacă este gestionată corect.  
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) s-a angajat să promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen 
lung, în cadrul planului său de dezvoltare durabilă.  
 
Se estimează că programele de pregătire profesională oferite de RMGC şi partenerii săi şi experienţa 
acumulată în timpul RMP vor duce la obţinerea unei forţe de muncă foarte pregătită şi calificată într-o 
serie de discipline. Astfel localnicii ar putea ocupa o poziţie competitivă de angajare în alte companii 
miniere. Aceste aptitudini se pot folosi, de asemenea, şi în sectorul ne-minier. 
 
În plus, vă reamintim faptul că în conformitate prevederile Art. 52 (1) din Legea Minelor nr. 85/2003, 
pentru încetarea activităţilor miniere, companiile ar trebui să înainteze autorităţilor competente o cerere 
însoţită de planul de încetare a activităţilor miniere, cu descrierea detaliată a acţiunilor necesare pentru o 
închidere eficientă a minei. Planul de Închidere a Minei ar trebui să conţină, printre altele, un program, de 
protecţie socială pentru personal. 
 
Prezenţa RMP ca investiţie majoră va îmbunătăţi climatul economic din zonă, încurajând şi promovând 
dezvoltarea activităţilor ne-miniere. Se estimează că acest climat de investiţii îmbunătăţit, combinat cu o 
economie de piaţă funcţională, va duce la identificarea de noi oportunităţi de afaceri care se pot dezvolta în 
paralel cu RMP. 
 
Care sunt noile afaceri care se vor dezvolta, depinde de cererea de piaţă, de viabilitatea şi fezabilitatea 
afacerii pe piaţă şi de iniţiativa oamenilor din comunitate pentru dezvoltarea acestora. Pe durata de viaţă a 
minei, RMGC se angajează să deruleze o campanie proactivă pentru crearea unui mediu de afaceri 
permisiv, care să promoveze dezvoltarea durabilă la nivel local. 
 
Elementele acesteia vor include: disponibilitatea micro-finanţării accesibile, un incubator de afaceri care să 
asigure consultanţă de afaceri, intensificarea programelor de pregătire şi calificare şi oportunităţi pentru 
educaţie. Obiectivul este acela de a se realiza – cu mult timp înainte de închiderea minei – o economie 
robustă, care să nu depindă de mină şi să poată continua să existe şi după închiderea acesteia. 
 
În plus, RMP poate sprijini dezvoltarea şi competitivitatea acestor Întreprinderi Mici şi Mijlocii, prin 
modernizarea logisticii şi a infrastructurii şi prin campanii de conştientizare a atractivităţii regiunii pentru 
alţi investitori. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană.  
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0772 

Propunerea 

Partidul Ecologist Roman avertizeaza asupra pierderilor majore de mediu, sociale, culturale, economice si 
de imagine externa pe care deja Romania le are si pe care le va avea si in viitor daca acest proiect va fi 
acceptat de autoritatile romanesti. Vorbitorul subliniaza ca proiectul implica dezvoltarea celei mai mari 
exploatari de aur si argint din Europa, avand ca scop obtinerea de beneficii materiale uriase pentru Rosia 
Montana Gold Corporation intr-un interval de timp foarte scurt si este realizat pe principiul exploatarii si 
utilizarii excesive a resurselor zonei, nefiind  un proiect de dezvoltare durabila. 16 ani inseamna nimic. 
Impactul asupra bunastarii sociale este limitat iar mediul natural si peisajul sunt compromise. 

Soluţia de 
rezolvare 

Petentul şterge cu buretele, fără să clipească, aproape 20 de ani (2 ani de construcţii, 16 ani de exploatare 
şi 2 ani de închidere) de dezvoltare, care vor aduce locuri de muncă într-o zonă cu o rată extrem de mare a 
şomajului, precum şi infuzia de 2,5 miliarde USD în economia românească. Petentul are, cu siguranţă, 
dreptate atunci când spune că orice persoană fizică sau juridică, ce pretinde că vorbeşte în numele 
protecţiei mediului, are un standard foarte ridicat de atins. Într-adevăr, nerespectarea standardelor de 
mediu impuse de cineva asupra altora, ar însemna distrugerea credibilităţii. 
 
Din aceste motive, Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) tratează cu foarte mare seriozitate 
declaraţiile de mediu pe care le face în legătură cu impactul Proiectului Roşia Montană (RMP). 
 
Toate aspectele pe care le implică această întrebare sunt dezbătute în raportul studiului de Evaluare a 
Impactului asupra Mediului (EIM), care prezintă motivele şi datele pe care se bazează concluziile 
raportului. Raportul la studiul EIM dezbate Termenii de Referinţă impuşi asupra EIM, iar formatul şi 
conţinutul respectă cerinţele României, (Ordinul 863/2002 – Anexa 2 – Ghid Metodologic al etapei de 
monitorizare a finalizării raportului la studiul EIM – Partea II (structura raportului la studiul EIM). care 
sunt în conformitate cu cele din Uniunea Europeană şi standardele şi normele internaţionale pentru EIM.  
 
Raportul include şi un Program de dezvoltare durabilă a comunităţii, care este menit să cuprindă 
beneficiile economice pe termen scurt şi să asigure un viitor economic durabil şi prosper pentru localităţile 
afectate. Programul inclus în Raportul EIM este conceput ca un document supus modificărilor, care va fi 
întocmit şi modificat prin consultări cu comunitatea, înainte de construirea minei şi pe durata de 
funcţionare a minei, adăugând planuri şi programe detaliate, concrete, şi monitorizând evoluţia acestora, 
pentru a permite ajustări dacă este cazul. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană.  
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Nr. de identificare MMDD pentru 
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Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0791 

Propunerea 

Considera proiectul ca fiind o tentativa de agresiune la siguranta si unitatea nationala a Romaniei. Zona 
are un potential turistic fantastic si, intr-un stat civilizat, aceasta ar fi fost o baza a turismului cultural si 
pastoral, bazat pe bogatele vestigii ale unui oras minier roman si pe extrem de pitoreasca Tara Motilor, 
precum si pe ospitalitatea recunoscuta a localnicilor. O investitie in drumuri, amenajari si publicitate 
precum si in consilierea si creditarea localnicilor ar face din Rosia Montana o zona turistica la fel de 
dinamica si bogata precum satele de la Bran. 

Soluţia de 
rezolvare 

Nu suntem deloc de acord cu afirmaţia că acest proiect este un atac împotriva siguranţei şi unităţii 
naţionale a României. Proiectul a fost elaborat în baza celor mai bune tehnici disponibile (BAT), care 
încorporează cele mai înalte standarde internaţionale de siguranţă pentru toate aspectele proiectului. 
Aceste standarde de siguranţă sunt menţionate în cadrul raportului la studiul de Evaluare a Impactului 
asupra Mediului (EIM) şi Planurilor de Management. În ceea ce priveşte impactul proiectului asupra 
unităţii naţionale, toate partidele politice majore au ca element al strategiilor de post-aderare pentru 
România, revitalizarea mineritului. Acest proiect va juca rolul de catalizator pentru proiecte viitoare de 
dezvoltare si exploatare în domeniul mineritului în România, prin curăţarea poluării trecute şi crearea de 
locuri de muncă în zonele rurale ale României care se confruntă cu rate ridicate ale şomajului. Ca rezultat, 
noi vedem acest proiect ca fiind un proiect de interes naţional strategic. Proiectul va aduce beneficii în 
valoare de $2,5 miliarde statului român, precum şi dezvoltarea mediului de afaceri din România. 
 
Este adevărat că turismul poate fi o posibilă sursă de venituri şi dezvoltare durabilă pentru Roşia Montană 
şi regiune. Există, totuşi, o mare diferenţă între a propune turismul ca alternativă sau substitut pentru un 
proiect industrial major – şi dezvoltarea turismului de-a lungul timpului, susţinută de investiţii în 
infrastructură, generate de un proiect industrial complex.   
 
Prima opţiune – pentru Roşia Montană, „turismul fără dezvoltarea minei” – nu este viabilă în sine şi, cu 
siguranţă, nu în comparaţie cu un plan de dezvoltare de-a lungul timpului, cu ajutorul investiţiei în 
infrastructură. 
 
Cu siguranţă, Roşia Montană ar putea să-şi dezvolte în continuare, potenţialul turistic, dat fiind că 
Proiectul Roşia Montana (RMP) afectează doar 4 din cele 16 localităţi ale comunei. „Pitoreasca Ţară a 
Moţilor” completează potenţialul turismului minier. Investiţii semnificative sunt, totuşi, necesare pentru 
ca o industrie de acest gen, durabilă din punct de vedere economic, la standardele ridicate impuse, să 
atragă numărul mare de turişti necesar. Aceste investiţii sunt puţin probabile, având în vedere situaţia 
actuală din Roşia Montană. Există iniţiative cum ar fi „Modelul de dezvoltare a turismului şi contribuţia sa 
la dezvoltarea durabilă din Zlatna, Bucium, Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă la activităţile 
miniere mono-industriale”, întocmit de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism 
(INCDT) şi publicat în aprilie 2006, chiar când raportul la studiul EIM era depus la Ministerul Mediului si 
Gospodăririi Apelor.  
 
RMGC a dispus, de asemenea, realizarea unui studiu care stabileşte modalitatea de promovare a 
potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism printr-un proiect integrat. 
 
Aşa cum se descrie în Volumul 14, 4.8 Mediul social şi economic, şi Volumul 31, Planul de dezvoltare 
durabilă a comunităţii, în prezent există unele activităţi turistice în Roşia Montană. Totuşi, industria 
turistică nu este în prezent un motor economic puternic. 
 
Capitolul 5 din Raportul asupra Studiului EIM identifică şi evaluează alternativele proiectului, inclusiv 
turismul. Important este că EIM concluzionează că proiectul nu exclude dezvoltarea altor ramuri 



industriale. Dimpotrivă, proiectul minier ar elimina unele dintre impedimentele semnificative deja 
existente în calea creării altor ramuri industriale, cum ar fi poluarea, căile necorespunzătoare de acces şi 
alte probleme care au apărut din lipsa unor investiţii din interior.  
 
 „Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci când va exista ceva 
de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, 
cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) 
puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier 
precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, fondurile necesare 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi planurile sale de gestionare a 
patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 milioane de USD pentru protecţia patrimoniului 
cultural de o manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate 
deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine financiar 
persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage 
turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia 
Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate 
(ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tăul Găuri – care, toate, vor 
reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a încuraja 
creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 
13658.R01).  
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană.  
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Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0794 

Propunerea 

Pentru unii tineri, 1500 de locuri de munca timp de 2-3 ani la constructia uzinei de macinare si cianurare 
si apoi, probabil, numai 500-600 de posturi la exploatare, pentru 15-16 ani, poate parea o sansa de a parasi 
zona si a se muta la Alba-Iulia si chiar undeva in restul Europei. Proiectul va accelera depopularea Tarii 
Motilor, pierderea increderii romanilor-ardeleni in guvernele de la Bucuresti si va amorsa tendinte 
separatiste, astazi cu totul embrionare. 

Soluţia de 
rezolvare 

Oamenii pot decide singuri dacă rămân în zonă sau nu, dar – ca un stimulent pentru a rămâne – S.C.Roşia 
Montană Gold Corporation S.A. (RMGC) încurajează populaţia să se mute la Piatra Albă, unde se va 
construi un sat nou şi modern. RMGC va suporta 25% din costurile totale din construcţie, pentru cei care 
doresc să-şi facă un cămin nou în Piatra Albă, iar proprietarul va achita doar diferenţa de 75%; compania se 
angajează, prin contracte de vânzare-cumpărare/ schimb, să asigure câte un loc de muncă pentru fiecare 
gospodărie, pe durata de construcţie  a minei.  
 
Per total, infuzia de investiţii în zonă trebuie să stimuleze alte forme de dezvoltare, dacă este gestionată 
corect.  RMGC s-a angajat să promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen lung, în cadrul planului său 
de dezvoltare durabilă.  
 
Cu o investiţie de 2,5 miliarde USD pe durata de funcţionare a proiectului, ar trebui să existe un motiv 
suficient pentru localnici de a-şi construi un viitor aici, în loc să încerce în alte părţi. 
 
Prin Proiectul Roşia Montană (RMP) se vor crea în medie 1.200 locuri de muncă pe o perioadă de 2 ani 
dedicată construcţiilor, majoritatea acestora vor fi ocupate cu forţă de muncă locală, 634 de locuri pe 
parcursul celor 16 ani de exploatare (angajare directă inclusiv pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, 
securitate, transport şi altele), din care cele mai multe vor fi ocupate cu muncitori din zona de impact a 
proiectuluişi aproximativ 6000 de locuri de muncă indirecte, timp de 20 de ani, la nivel local şi regional. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană.  

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

387 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0800 

Propunerea 

De cand a venit RMGC in localitate s-a sesizat o crestere a nivelului de trai - ca jumatatea plina a paharului 
- dar isi va asuma compania si cresterea vulnerabilitatii membrilor comunitatii? Isi asuma 
responsabilitatea pentru o crestere a stresului la nivelul localnicilor? Dar pentru o crestere a ratei 
mortalitatii, comparativ cu celelalte lacoalitati invecinate Rosiei Montane: Bucium, Abrud, Campeni - asa 
cum reiese din datele statistice prezentate de titular in proiect? 

Soluţia de 
rezolvare 

Se afirmă  că prezenţa Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) în localitate a contribuit la creşterea 
nivelului de trai. Într-adevăr, este cunoscut faptul că o creştere a nivelului de trai conduce la o 
îmbunătăţire a stării de sănătate a populaţiei, creştere care se reflectă prin îmbunătăţirea unor indicatori 
demografici, inclusiv cei reprezentaţi de mortalitate şi, respectiv, durata medie de viaţă. În consecinţă, 
creşterea nivelului de trai nu conduce la o înrăutăţire a stării de sănătate, ci dimpotrivă, la o îmbunătăţire a 
acesteia.  
 
O investiţie de nivelul Proiectului Roşia Montana (RMP) într-o localitate ca Roşia Montană va avea un 
impact social. Acesta este resimţit cel mai acut de grupurile “vulnerabile”. RMGC a implementat un 
program social având ca rol principal diminuarea acestor impacturi şi acordarea de asistenţă grupurilor 
vulnerabile identificate. Pe durata de viaţă a minei vor fi implementate măsuri suplimentare, pentru a 
garanta faptul că acestea nu suferă pierderi nete din punct de vedere al bunăstării, ca urmare a RMP (un 
exemplu fiind Programul Un Bun Vecin). 
 
Nu a fost realizată o analiză a ratei mortalităţii pentru a înţelege legătura cu activităţile RMGC.  
 
Speranţa medie de viaţă în România, în anul 1996, era de 65,19 pentru bărbaţi şi 73,3 pentru femei.  

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

388 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0806 

Propunerea 

Formuleaza urmatoarele comentarii, observatii si intrebari: 
Referitor la numarul locurilor de munca pe care le va oferi proiectul, considera ca este o mare gogorita. In 
cele 33 de volume ale EIA se vorbeste de 500 - 600 de locuri de munca, dar pe site-ul lui Gabriel Resources 
se gaseste informatia ca RMGC a comandat in 2003, la Independent Mining Consultance Incorporated, un 
studiu in care se mentioneaza doar 217 locuri de munca pe perioada celor 17 ani de viata ai minei: 29 de 
posturi de personal salariat si 187 posturi pentru muncitori, atat.  
Pentru 217 locuri de munca trebuie dati afara 2000 de oameni din 900 de case?! Ce eficienta si ce 
umanitate are acest proiect? 

Soluţia de 
rezolvare 

Petentul se referă la un document din 2003; estimările finale ale impactului economic al proiectului se 
regăsesc în Studiul de Fezabilitate Actualizat [1] şi în raportul studiului de Evaluare a Impactului asupra 
Mediului (EIM), ambele finalizate în 2006. Datele sunt următoarele: 
 
Proiectul Roşia Montană (RMP) va crea în medie 1.200 locuri de muncă pe o perioadă de 2 ani dedicată 
construcţiilor. Ne aşteptăm ca majoritatea acestor locuri să fie ocupate cu forţă de muncă locală, din zona 
de impact a proiectului. 
 
Pe parcursul celor 16 ani de exploatare, RMP va propune 634 de locuri de muncă (directe, inclusiv pentru 
asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele). Prognozăm că cele mai multe dintre 
aceste locuri să fie ocupate cu forţă de muncă locală, din zona de impact a proiectului.[2] 
 
RMP nu este elaborat împotriva voinţei comunităţii şi a fost dezvoltat până în momentul de faţă cu 
sprijinul acesteia. Dezvoltarea noii mine se rezumă la o zonă ce cuprinde doar 4 dintre cele 16 localităţi ale 
comunei Roşia Montană. În consecinţă, pentru marea majoritate, proprietăţile deţinute de localnicii din 
zona Roşia Montană nu vor fi afectate de proiect.  
 
Planul de achiziţie al proprietăţilor conceput de companie este elaborat în concordanţă cu directivele 
Băncii Mondiale şi are la bază consimţământul vânzătorului şi cumpărătorului de a încheia tranzacţia, 
oferind oportunităţi individuale de dezvoltare şi diverse programe de sprijin. În acest sens, Roşia Montană 
Gold Corporation (RMGC) a acordat pachete compensatorii corespunzătoare locuitorilor afectaţi din zona 
de impact a proiectului, în concordanţă cu politicile Băncii Mondiale în domeniu, conform detaliilor 
furnizate în cadrul Planului de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) elaborat de RMGC, care 
poate fi găsit pe pagina de Internet oficială a companiei www.povesteaadevarata.ro. 
 
Dintre proprietăţile necesare proiectului care nu au fost achiziţionate încă de companie, 98% au fost 
evaluate la cererea proprietarilor – un pas ce arată că există interes pentru vânzarea proprietăţilor către 
companie. Statisticile indică faptul că există foarte puţini proprietari care nu ar fi dispuşi să îşi vândă 
locuinţele.   
 
Din acest număr redus, o parte dintre proprietari locuiesc în zone ce nu vor fi necesare pentru faza de 
construcţie şi începutul perioadei de exploatare a minei. Pentru viitorul apropiat însă, deţinătorii acestor 
proprietăţi, nu reprezintă neapărat un impediment pentru dezvoltarea minei, putând continua să trăiască 
cum doresc. În ceea ce priveşte numărul şi mai redus de case situate în zonele în care va avea loc faza de 
construcţie şi începutul perioadei de exploatare, compania va căuta soluţii pentru reproiectarea planului 
minei pentru a permite acelor proprietari să-şi păstreze intacte proprietăţile.      
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

http://www.povesteaadevarata.ro/


 
Referinţe: 
[1] Studiu de Fezabilitate Actualizat pentru Roşia Montană, rezumat disponibil la: 
 www.gabrielresources.com 
 
[2] Proiect Roşia Montană, Raport asupra Studiului EIM, Rezumat fără caracter tehnic, vol.19, pag. 7. Dacă 
se includ locurile de muncă suplimentare generate pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, 
transport şi altele, numărul locurilor de muncă directe este de 634. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0818 

Propunerea 
Compania ar trebui sa se implice, printr-un angajament  legal, inclus in toate documentele, in stimularea 
vietii culturale, educative, sportive si de sanatate din zona Apusenilor, prin donarea unei parti din 
beneficii. 

Soluţia de 
rezolvare 

Compania se angajează să promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen lung, ca parte din planul de 
dezvoltare durabilă. Se speră că, sub auspiciile Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare al (PNUD), 
vor fi create câteva grupuri de lucru, dintre care unul se va ocupa de explorarea oportunităţilor de 
dezvoltare. Aceste grupuri de lucru vor include reprezentanţi ai guvernului, ai comunităţii şi ai Roşia 
Montană Gold Corporation (RMGC). Grupurile de lucru vor fi deschise la sugestii şi contribuţii din partea 
tuturor celor interesaţi. Pentru mai multe informaţii şi pentru a vă manifesta interesul în legătură cu 
grupul de lucru, vă rugăm contactaţi compania. 
 
Mai important decât o politică de donaţii, dorim să consolidăm capacitatea comunităţii astfel încât să 
identifice căi prin care să stimuleze proiectele în care este interesată, fie că sunt culturale, educaţionale sau 
sunt legate de sport şi divertisment. 
 
În ceea ce priveşte iniţiativele din domeniul sănătăţii, prin raportul la studiul de Evaluare a Impactului 
asupra Mediului (EIM), RMGC se angajează să aibă iniţiative menite să îmbunătăţească serviciile de 
sănătate din comunităţile din Roşia Montană, Abrud şi Câmpeni, inclusiv următoarele: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea RRAP), accesibile 
întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru TINEri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0844 

Propunerea 
Referitor la turism, face precizarea ca in zona se face deja turism: pe Valea Ariesului, la Girda, la Albac, la 
Arieseni, dar si in zone miniere: la Straja, Petrosani, la mai putin de 10 ani de la inchiderea minelor. De ce 
nu se poate face turism si la Rosia Montana? 

Soluţia de 
rezolvare 

Turismul poate fi o opţiune pentru Roşia Montană – totuşi, dezvoltarea potenţialului pentru Roşia 
Montană se poate realiza cel mai bine în paralel cu operaţiunile miniere active. Capitolul 5 din Raportul 
asupra Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) identifică şi evaluează alternativele 
proiectului, inclusiv turismul. Important este că EIM concluzionează că proiectul nu exclude dezvoltarea 
altor ramuri industriale. Dimpotrivă, proiectul minier ar elimina unele dintre impedimentele semnificative 
deja existente în calea creării altor ramuri industriale, cum ar fi poluarea, căile necorespunzătoare de acces 
şi alte probleme care au apărut din lipsa unor investiţii din interior. Aşa cum se descrie în Volumul 14, 4.8 
Mediul social şi economic, şi Volumul 31, Planul de dezvoltare durabilă a comunităţii, în prezent există 
unele activităţi turistice în Roşia Montană. Totuşi, industria turistică nu este în prezent un motor 
economic puternic. 
 
Datorită faptului că Proiectul Roşia Montană (RMP) afectează numai 4 din cele 16 localităţi ale comunei 
Roşia Montană, aceasta ar putea să-şi dezvolte, în continuare, potenţialul turistic. Există iniţiative de acest 
fel, cum ar fi „Modelul de dezvoltare a turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea durabilă din Zlatna, 
Bucium, Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă la activităţile miniere mono-industriale”, întocmit 
de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism (INCDT) şi publicat în aprilie 2006, chiar 
când raportul asupra studiului EIM era depus la Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.  
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus, de asemenea, realizarea unui studiu, care stabileşte 
modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism 
printr-un proiect integrat: „Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai 
atunci când va exista ceva de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate 
(drumuri de calitate, cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a 
deşeurilor etc.) puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un 
proiect minier precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, 
fondurile necesare pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi planurile sale de 
gestionare a patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 milioane de USD pentru protecţia 
patrimoniului cultural de o manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi 
asigurate deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine 
financiar persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru 
a atrage turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei 
Roşia Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină 
restaurate (ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tăul Găuri – care, 
toate, vor reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a 
încuraja creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 
13658.R01).  
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

399 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0860 

Propunerea 

Compania a spus ca este interesata de oameni, dar nu s-a vorbit decat de investitie, de exploatarea aurului 
si de aur. Daca RMGC doreste sa investeasca in zona, de ce nu se implica in turismul ecologic? 
Mentioneaza ca s-a facut un documentar, Noul Eldorado, despre incercarea unor tineri de a face turism 
ecologic pe malul unuia dintre lacurile din zona, dar au esuat din cauza primariei din Rosia Montana. 

Soluţia de 
rezolvare 

Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este titularul licenţei de concesiune de exploatare nr. 47/1999 
în perimetrul Roşia Montană, conform aprobării prin Hotărârea de Guvern nr. 458/1999. În acest sens, 
RMGC este certificată şi atestată din punct de vedere al competenţei tehnice în vederea derulării de 
activităţi miniere., nu este un dezvoltator de turism.  
 
Este adevărat că turismul poate fi o sursă de venituri şi dezvoltare durabilă pentru Roşia Montană şi 
regiune. Există, totuşi, o mare diferenţă între a propune turismul ca alternativă sau substitut pentru un 
proiect industrial major – şi dezvoltarea de-a lungul timpului, susţinută de investiţii în infrastructură, 
generate de un proiect industrial complex.   
 
Prima opţiune – pentru Roşia Montană, „turismul fără dezvoltarea minei” – nu este viabilă în sine şi, cu 
siguranţă, nu în comparaţie cu un plan de dezvoltare de-a lungul timpului, cu ajutorul investiţiei în 
infrastructură. 
 
Sub auspiciile Programului de Dezvoltare al Naţiunilor Unite (PDNU) programul Agenda Locală 21, vor fi 
create câteva grupuri de lucru, dintre care unul se va ocupa de explorarea oportunităţilor de dezvoltare, 
inclusiv de ecoturism. Aceste grupuri de lucru vor include reprezentanţi ai guvernului, ai comunităţii şi ai 
RMGC şi vor fi deschise la sugestii şi contribuţii din partea tuturor celor interesaţi.   
 
Deoarece proiectul Roşia Montana (RMP) afectează doar 4 dintre cele 16 localităţi ale comunei Roşia 
Montană, activităţi turistice pot fi dezvoltate în zona care nu este afectată de RMP. 
 
Referitor la zonele afectate de RMP, menţionăm că există prevederi legale ce restricţionează dezvoltarea 
altor proiecte decât cele care vizează exploatarea şi procesarea resurselor naturale din zonele în care 
acestea sunt identificate. În acest sens, menţionăm următoarele prevederi legale:  
(i) art. 41 (2) din Legea Minelor nr. 85/2003 „consiliile judeţene şi consiliile locale vor modifica şi/sau vor 
actualiza planurile de amenajare a teritoriului şi planurile urbanistice generale existente, pentru a permite 
executarea tuturor operaţiunilor necesare desfăşurării activităţilor miniere concesionate”; 
(ii) art. 6 (1) din Hotărârea de Guvern 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism 
(“Hotărârea de Guvenr 525/1996”) “autorizarea executării construcţiilor definitive, altele decât cele industriale, 
necesare exploatării şi prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conţin resurse identificate ale 
subsolului, este interzisă.” 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană.  

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

400 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0861 

Propunerea 
Aduce in discutie conceptul de dezvoltare durabila care este foarte important in Uniunea Europeana si se 
implementeaza si in Romania si subliniaza ca nu se poate construi astazi prin distrugerea a ceea ce a creat 
natura timp de miliarde de ani. 

Soluţia de 
rezolvare 

Suntem absolut de acord. 
 
Dezvoltarea durabilă se bazează pe premiza că dezvoltarea satisface nevoile prezentului, fără a compromite 
capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. Până la urmă, mineritul poate fi judecat 
doar în contextul dezvoltării durabile, prin ceea ce rămâne după ce mina se închide.  
 
Premiza de la care porneşte prezentarea contextului dezvoltării durabile, este faptul că Proiectul Roşia 
Montana (RMP) va fi un catalizator pentru dezvoltarea economică locală şi regională. Este binecunoscut că 
pentru orice tip de dezvoltare industrială majoră efectele vor fi atât pozitive, cât şi negative. RMGC se 
angajează ca atât individual precum şi prin participarea la parteneriate să garanteze faptul că impactul 
pozitiv va fi amplificat. RMGC va avea ca prioritate o abordare participatorie (implicarea publicului 
interesat în luarea deciziilor) acolo unde este posibilă şi va căuta îndrumare din partea autorităţilor locale 
şi regionale şi din partea comunităţii atunci când se vor lua decizii cu referire la probleme ce pot afecta 
dezvoltarea zonei. Efectele negative vor fi atenuate prin măsurile care au fost descrise în raportul studiului 
de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM).  
  
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu privire la 
procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale procesului de 
dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate mai jos ca 5 domenii 
interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
În sprijinul celor afirmate mai sus, RMGC a stabilit o Politică pentru dezvoltare durabilă [1], ce va fi 
prezentată în cadrul acestei anexe. Componentele de susţinere a acestei politici sunt de asemenea 
prezentate, ele fiind un set de iniţiative desfăşurate la nivelul autorităţilor, comunităţii şi a companiei ca 
părţi integrante ale Parteneriatelor şi programelor de dezvoltare durabilă Roşia Montană. 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 1200 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, majoritatea 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 634 de locuri de muncă pe perioada exploatării (prin angajare directă, incluzând şi contractele 
pentru servicii de curăţenie, pază, transport, etc., pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6000 locuri de muncă generate indirect pentru o perioadă de 20 de ani, la nivel local 
şi regional [2]; 

- 1 miliard USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe profit, 
redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din România; 

- 1,5 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România: 400 
milioane USD pe perioada construcţiei (2 ani) şi 1,1 miliarde USD pe perioada activităţii de 
producţie (16 ani); 

 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia Montană, 



RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea propriilor activităţi 
comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii avantajoase, 
accesul la finanţare; 

- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local şi 
regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului Roşia 
Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru 
nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi gestionarea 
deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1 miliard USD pentru mai mult 
de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor însemna fonduri 
suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea infrastructurii din 
comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Dealul Furcilor din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone comerciale şi 
rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. Planul de Acţiune 
pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea RRAP), accesibile 
întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru TINEri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi capacitatea 
instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât pentru 
localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului pentru 
patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin programe de 
instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, atât direct, la RMGC, 
cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire profesională şi meserii Roşia 
Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei sociale, în 
special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia Montană care este 
sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din zonă, 
pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de operare 

http://www.certapuseni.ro/
mailto:info@rmchp.ro
mailto:info@rmgnp.ro
http://www.certapuseni.ro/


pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca rezultat atenuarea 
impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile de 

afaceri; 
- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în cadrul 

activităţilor economice; 
- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-finanţare, 

incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele RMGC 

cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
Viziunea RMGC asupra beneficiilor sociale şi economice ale RMP este prezentată în Planul de dezvoltare 
durabilă a comunităţii şi în EIM Capitolul 4.8 – Mediul social şi economic. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
În spiritul acestui angajament, RMGC a efectuat deja un program extins de consultări, constând în 1262 
întâlniri individuale şi interviuri, şi în distribuirea de chestionare prin care s-au obţinut peste 500 
răspunsuri, în 18 întâlniri cu grupuri centrale şi 65 de dezbateri publice, pe lângă discuţiile cu autorităţile 
guvernamentale, cu organizaţiile neguvernamentale şi potenţialii acţionari implicaţi. Observaţiile 
publicului interesat au fost folosite pentru pregătirea Planurilor de Management ale EIM aferente 
Proiectului Roşia Montană precum şi la elaborarea anexei la EIM. 
 
Sprijinul dat dezvoltării durabile a zonei va fi derulat în cadrul parteneriatelor, conform îndrumărilor 
diverselor organizaţii cum este Programul pentru dezvoltare al Naţiunilor Unite (PDNU). De exemplu, 
măsurile de atenuare a efectelor negative şi de amplificare a beneficiilor socio-economice vor fi derulate 
sub îndrumarea Centrului de cercetare socio-economică Roşia Montană (info@rmserc.ro), care, la rândul 
său, are ca partener autorităţile locale. Acest lucru va permite o evaluare transparentă a eficienţei 
sprijinului dat procesului de dezvoltare durabilă şi va pune la dispoziţie un forum pentru implementarea 
îmbunătăţirilor necesare. 
 
Alte parteneriate ce sprijină procesul de dezvoltare durabilă sunt prezentate mai jos în această anexă, în 
capitolul intitulat Parteneriate şi programe de dezvoltare durabilă a comunităţii Roşia Montană. 
(www.rmsdpps.ro) 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca investiţie 
majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va promova dezvoltarea 
activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această creştere calitativă a climatului 
investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care să se dezvolte în paralel cu RMP, chiar 
dacă se depăşeşte cu mult sfera activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării 
economice este un beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Aceasta este o versiune îmbunătăţită a politicii ce a fost deja prezentată în planurile de management 
prezentate în documentaţia EIM – politica a fost îmbunătăţită ca urmare a comentariilor şi observaţiilor 
primite în urma consultărilor publice. 
 
[2] Economiştii au argumentat faptul că efectul multiplicator al RMP este de ordinul a 1 loc de muncă 
direct la 30 de locuri de muncă permanente indirecte timp de peste douăzeci de ani - metodologia utilizată 
poate fi consultată prin cerere directă depusă la RMGC. Cu toate acestea, aici se foloseşte un raport mai 
conservator de 1 : 10 – Direct : Indirect, pentru a respecta efectele multiplicatoare acceptate la nivel 
internaţional pentru marile proiecte de exploatare minieră din regiunile sărace, după cum se menţionează 

mailto:info@rmserc.ro
http://www.rmsdpps.ro/


în Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD 2006) Politici în domeniul 
mărfurilor pentru dezvoltare: un nou cadru pentru lupta împotriva sărăciei. TD/B/COM.1/75, Geneva, 
Elveţia. Din experienţă ştim că acestea sunt cifrele des folosite şi în Canada.  

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

403 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0870 

Propunerea 

Face urmatoarele comentarii si observatii: 
Presupune ca s-ar angaja acum la RMGC. Peste maxim 20 de ani, cand s-ar inchide, o sa aiba in jur de 40 de 
ani. Ce calificare sau experienta o sa mai poata avea atunci, cine o sa il mai angajeze cu carte de munca 
pana la pensie? Cum ii ofera compania un viitor? Cum poate sustine RMGC ca ajuta tineretul? 

Soluţia de 
rezolvare 

Se estimează că programele de instruire oferite prin Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) şi 
partenerii săi, precum şi experienţa profesionala dobândită pe perioada Proiectului Roşia Montană (RMP), 
vor avea ca rezultat o forţă de muncă bine pregătită şi calificată în mai multe domenii. Acest lucru ar pune 
oamenii într-o poziţie competitivă pentru a lucra în cadrul altor companii de exploatare minieră. Aceste 
calificări sunt de asemenea transferabile şi în sectorul ne-minier. 
 
Prezenţa RMP ca investiţie majoră va îmbunătăţi climatul economic din zonă, încurajând şi promovând 
dezvoltarea activităţilor care nu sunt legate de minerit. Se estimează că acest climat de investiţii 
îmbunătăţit, combinat cu o economie de piaţă funcţională, va duce la identificarea de noi oportunităţi de 
afaceri, care se pot dezvolta odată cu RMP. 
 
Care sunt noile afaceri care se vor dezvolta depinde de cererea de pe piaţă, de viabilitatea şi fezabilitatea 
afacerii pe piaţă şi de iniţiativa oamenilor din comunitate pentru dezvoltarea acestor afaceri. Pe durata de 
viaţă a minei, RMGC se angajează – prin Planul de dezvoltare durabilă a comunităţii – să deruleze o 
campanie proactivă pentru crearea unui mediu de afaceri permisiv, care să promoveze dezvoltarea durabilă 
la nivel local. Elementele acesteia vor include: disponibilitatea unei micro-finanţării uşor accesibile, un 
incubator de afaceri care să asigure consultanţă de afaceri, programe de pregătire profesională şi dezvoltare 
a abilităţilor şi oportunităţi pentru educaţie. Obiectivul este acela de a crea – cu mult timp înainte de 
închiderea minei – o economie robustă, care să nu depindă de mină şi să poată continua să existe şi după 
închiderea acesteia. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană.  

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

403 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0871 

Propunerea Cati dintre angajatii companiei o sa fie din Rosia Montana? 

Soluţia de 
rezolvare 

Deşi numărul exact nu poate fi prevăzut, este posibil ca un mare procent dintre localnicii din Roşia 
Montană să găsească de lucru în cadrul Proiectului Roşia Montană (RMP), care şi în prezent este cel mai 
mare angajator din sat. Privind în perspectivă, RMP va crea în medie 1.200 locuri de muncă pe o perioadă 
de 2 ani dedicată construcţiilor. Ne aşteptăm ca majoritatea dintre acestea să fie ocupate cu forţă de 
muncă locală, din zona de impact a proiectului. 
 
Pe parcursul celor 16 ani de operaţiuni, RMP va genera 634 locuri de muncă (directe, inclusiv pentru 
asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele). Prognozăm ca cele mai multe dintre 
acestea să fie ocupate cu forţă de muncă locală, din zona de impact a proiectului. 
 
Proiectul va propune, de asemenea, peste 6000 de oportunităţi indirecte de angajare, la nivel local şi 
regional.[1] 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Proiect Roşia Montană, raportul studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), Rezumat 
fără caracter tehnic, vol. 19, pag. 7 identifica un număr de 5500 de locuri de muncă indirecte. Dacă se 
includ locurile de muncă suplimentare generate pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, 
transport şi altele, numărul locurilor de muncă directe se ridică la 634, iar al celor indirecte se ridică la 
6000.  
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413 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0881 

Propunerea 
Doreste sa stie ce programe sau ce proiecte a derulat RMGC pana acum pentru tinerii din zona si ce 
oportunitati le ofera acestor tineri pe viitor. 

Soluţia de 
rezolvare 

În spiritul angajamentului social şi al contribuţiei la dezvoltarea durabilă a zonei, Roşia Montană Gold 
Corporation (RMGC) consideră că trebuie să se preocupe de nevoile viitoare ale oamenilor. Copiii şi tinerii 
din localitate sunt un element important în eforturile pe care compania le depune în această zonă. Dorim 
să îmbunătăţim participarea comunităţii la educaţie în zonă şi încurajăm o serie de iniţiative ale ONG-
urilor pentru tineri, care au ca obiectiv dezvoltarea personală şi profesională, iar tinerii pot beneficia de 
programele de pregătire profesională oferite de companie. În ceea ce priveşte eforturile pe care le facem 
pentru ca tinerii să aibă o educaţie mai bună, parteneriatul nostru cu Ovidiu Rom, ONG-ul cu sediul la 
Bucureşti, cunoscut pentru succesele înregistrate în îmbunătăţirea educaţiei copiilor dezavantajaţi din 
România, a început toamna trecută printr-un program pilot al Şcolii de vară pentru 60 de copii din zonă. 
Menit să sporească oportunităţile educaţionale şi perspectivele copiilor pe viitor, programul va fi extins 
anul acesta pentru a include o mai mare parte din comunitate. Modelul de program utilizat de Ovidiu Rom 
stimulează interesul copiilor pentru învăţătură şi îi pregăteşte pentru integrarea reuşită în comunitate. De 
asemenea, pregăteşte profesorii în metode didactice moderne şi interactive şi învaţă părinţii cum să fie 
partenerii acestora în procesul de învăţământ. De asemenea, ajută la implicarea autorităţilor locale în 
colaborarea pe probleme de educaţie şi creează conştientizarea publicului faţă de importanţa educaţiei 
pentru toţi copiii. 
 
Parteneriatul pentru tineret Roşia Montană s-a înfiinţat la sfârşitul anului 2006 în Abrud, şi include o 
duzină de ONG-uri locale şi naţionale. Parteneriatul se vrea a fi o rampă de lansare pentru o serie de 
programe şi parteneriate comunitare adresate tinerilor, care să revitalizeze un element esenţial al societăţii 
din Roşia Montană, Abrud şi Câmpeni şi să inspire în mod clar, la nivel regional, liderii viitorului. Două 
iniţiative au prins deja formă în cadrul parteneriatului. Primul Centru de resurse pentru tineri din zona 
Roşia Montană, CERT Apuseni, a fost lansat în Abrud în luna februarie a acestui an.  Lansat de filiala 
română, cu sediul în Cluj, a ONG-ului internaţional pentru tineri, Youth Action for Peace (YAP), cu 
sprijinul oferit de Gabriel Roşia Montană, centrul oferă tinerilor computere şi acces permanent la Internet, 
o bibliotecă şi o sală de conferinţă complet dotată. Printre iniţiativele planificate, CERT va organiza 
activităţi informaţionale pe subiecte legate de programele şi finanţarea deja existente din partea Uniunii 
Europene. Printre altele, vor fi oferite cursuri gratuite de limbi străine şi informatică, seminarii de 
orientare profesională, tabere de voluntari, seminarii şi conferinţe şi programe internaţionale de schimburi 
de tineri. 
 
Cel mai recent este programul „Tinerii pentru Roşia Montană”, care a început în martie. Acesta a fost 
gândit ca un program de instruire, care să identifice şi să ajute tinerii lideri din comunitatea Roşia 
Montană şi să-i ajute să creeze şi să administreze programe pentru tineri, să-şi însuşească cunoştinţe în 
domeniul afacerilor şi să le creeze spirit civic. Pe o perioadă de maxim nouă luni, în 2007, profesorii 
specializaţi pe probleme de tineret, certificaţi de UE, de la Millennium Center Association din Arad, vor 
colabora cu tinerii promiţători din zonă pentru dezvoltarea abilităţilor ca lideri, expunându-i la noi 
provocări care apar în spectrul economic, social şi civic. Se estimează că ideile şi entuziasmul generate de 
acest program vor inspira o nouă generaţie de lideri, care să continue acţiunile şi să dezvolte iniţiative în 
susţinerea nevoilor comunităţilor lor. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0905 

Propunerea 

Formuleaza urmatoarele observatii, comentarii si intrebari, cu referire la turism si garantiile de mediu: 
Compania afirma ca, in momentul de fata, la Rosia Montana potentialul turistic este foarte scazut si ca 
singura solutie de obtinere a unui venit este mineritul. Tot reprezentantii companiei afirma ca, dupa 
terminarea proiectului, o sa fie ecologizata zona. Cum va fi posibila dezvoltarea turismului, dupa 
terminarea proiectului, din moment ce aproape toate atractiile turistice vor fi distruse? Pentru ce vor veni 
turistii? Ce sa vada acolo? 

Soluţia de 
rezolvare 

În ceea ce priveşte patrimoniul antic al zonei, compania a luat măsuri pentru păstrarea aspectelor 
definitorii ale patrimoniului arheologic al comunei Roşia Montană. Siturile istorice nu vor fi afectate de 
proiectul minier, deoarece se află în afara zonei industriale. Cercetările efectuate în ultimii 6 ani au permis 
identificarea perimetrelor care includ bunuri de patrimoniu cultural. În prezent, aceste perimetre au fost 
clasificate ca zone protejate. Artefactele şi monumentele istorice sunt supuse, în prezent, lucrărilor de 
cercetare şi refacere. În curând, aceasta va deveni o sursă suplimentară de venituri pentru comunitatea 
locală. Datorită faptului că Proiectul Roşia Montană (RMP) afectează numai 4 din cele 16 localităţi ale 
comunei Roşia Montană, dezvoltarea potenţialului turistic al Roşiei Montane se poate face în paralel cu 
operaţiunile miniere. Capitolul 5 din raportul studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) 
identifică şi evaluează alternativele proiectului, inclusiv turismul. Important este că EIM concluzionează că 
proiectul nu exclude dezvoltarea altor ramuri industriale. Dimpotrivă, proiectul minier ar elimina unele 
dintre impedimentele semnificative deja existente în calea creării altor ramuri industriale, cum ar fi 
poluarea, căile de acces necorespunzătoare şi alte probleme care au apărut din lipsa unor investiţii din 
interior. Aşa cum se descrie în Volumul 14, 4.8 Mediul social şi economic, şi Volumul 31, Planul de 
dezvoltare durabilă a comunităţii, în prezent există unele activităţi turistice în Roşia Montană. Totuşi, 
industria turistică nu este în prezent un motor economic puternic. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus realizarea unui studiu care stabileşte modalitatea de 
promovare a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism printr-un 
proiect integrat: „Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci 
când va exista ceva de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate 
(drumuri de calitate, cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a 
deşeurilor etc.) puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un 
proiect minier precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, 
fondurile necesare pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi planurile sale de 
gestionare a patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 milioane de USD pentru protecţia 
patrimoniului cultural de o manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi 
asigurate deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine 
financiar persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru 
a atrage turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei 
Roşia Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină 
restaurate (ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tăul Găuri – care, 
toate, vor reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a 
încuraja creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 
13658.R01).  
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

422 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0907 

Propunerea 
Citeaza de la pagina 88 a studiului de impact, unde se spune ca cererea turistica, in special intr-un sat 
izolat precum Rosia Montana, este neglijabila. Intreaba cum se poate afirma asa ceva din moment ce in 
Rosia Montana sunt atatea atractii turistice? 

Soluţia de 
rezolvare 

Deşi există numeroase atracţii turistice, absenţa infrastructurii (drumuri, hoteluri, restaurante, pentru a 
enumera câteva dintre  elementele de bază) şi reclama insuficient făcută, aduc venituri neglijabile în zonă.  
 
Informaţiile despre industriile existente, precum agricultura şi turismul, sunt incluse în raportul studiului 
de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM). Acestea au fost prezentate în special în vederea efectuării 
unei evaluări a potenţialelor efecte ale proiectului propus.  
 
Datorită faptului că Proiectul Roşia Montană (RMP) afectează numai 4 din cele 16 localităţi ale comunei 
Roşia Montană, aceasta ar putea să-şi dezvolte, în continuare, potenţialul turistic. Există iniţiative de acest 
fel, cum ar fi „Modelul de dezvoltare a turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea durabilă din Zlatna, 
Bucium, Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă la activităţile miniere mono-industriale”, întocmit 
de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism (INCDT) şi publicat în aprilie 2006, chiar 
când raportul la studiul EIM era depus la Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus de asemenea realizarea unui studiu care stabileşte 
modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism 
printr-un proiect integrat: 
 
„Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci când va exista ceva 
de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, 
cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) 
puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier 
precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, fondurile necesare 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi planurile sale de gestionare a 
patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 milioane de USD pentru protecţia patrimoniului 
cultural de o manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate 
deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine financiar 
persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage 
turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia 
Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate 
(ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tăul Găuri – care, toate, vor 
reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a încuraja 
creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 
13658.R01).  
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

425 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0915 

Propunerea 
Cum isi va asigura existenta, comunitatea locala, dupa incheierea proiectului? Proiectul ii invata pe oameni 
sa fie tot mineri, nu-i ajuta pe sa invate sa faca si altceva. Deci, dupa ce se va termina proiectul, ce se 
intampla cu oamenii? 

Soluţia de 
rezolvare 

Având în vedere experienţa şi abilităţile dobândite de muncitori, aceştia pot ocupa locuri de muncă 
existente în cadrul altor proiecte de minerit, într-o regiune cu potenţial semnificativ de dezvoltare a 
resurselor minerale. 
 
De asemenea, trebuie menţionat faptul că în conformitate cu prevederile Art. 52 (1) din Legea Minelor nr. 
85/2003, pentru încetarea activităţilor miniere, companiile ar trebui să înainteze autorităţilor competente 
o cerere însoţită de planul de încetare a activităţilor miniere, cu descrierea detaliată a acţiunilor necesare 
pentru o închidere eficientă a minei. Planul de Închidere a Minei ar trebui să conţină, printre altele, un 
program, de protecţie socială pentru personal.    
 
Desfăşurată de-a lungul a 20 ani, infuzia de investiţii în zonă, dacă este administrată corect, ar trebui să 
stimuleze şi alte tipuri de dezvoltare. Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) se angajează să 
promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen lung în cadrul planului său de dezvoltare durabilă.  
 
La momentul închiderii, compania va face tot ce îi va sta în putinţă pentru forţa de muncă existentă, 
asigurându-i asistenţă în găsirea unui alt loc de muncă. Având în vedere experienţa şi abilităţile dobândite 
de muncitori, aceştia pot ocupa locuri de muncă existente în cadrul altor proiecte de minerit într-o regiune 
cu potenţial semnificativ de dezvoltare a resurselor minerale. Ca alternativă, RMGC va asigura oportunităţi 
de recalificare şi asistenţă pentru înfiinţarea unor afaceri în alte domenii decât cel minier.  
 
Unele dintre aspectele cele mai importante ale dezvoltării sunt îmbunătăţirea şi dezvoltarea capacităţilor 
comunităţii si ale autorităţilor locale. Chiar înainte să înceapă proiectul, compania este interesată să 
lucreze împreună cu comunitatea pentru găsirea celor mai bune soluţii de dezvoltare pentru zonă. Sub 
auspiciile Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), se va înfiinţa un număr de grupuri de 
lucru, dintre care unuia i se va încredinţa sarcina explorării oportunităţilor de dezvoltare.  
 
Între timp, un număr de programe deja existente au ca scop îmbunătăţirea profilului educaţional şi a 
nivelului de calificare, pentru a corespunde necesităţilor proiectului şi pentru a încuraja oamenii să se 
gândească la alte căi de câştigare a existenţei, în afară de minerit. Programul de calificare profesională este 
unul dintre aceste programe. Instruirea în domeniul afacerilor face parte din programul de calificare 
profesională. Se înfiinţează de asemenea un incubator de afaceri.  
 
Programul nostru de instruire profesională pe bază de cursuri de calificare profesională îşi propune să 
formeze la nivel local forţa de muncă necesară pentru etapa de construcţie (în următoarele meserii: lăcătuş 
mecanic pentru întreţinere, sudor, automatist întreţinere, electrician întreţinere, încărcător, operator 
excavatoare cu motor de mare tonaj, betonist, dulgher, electrician construcţii, faianţar, oţelar, instalator, 
muncitor specializat în instalaţii de încălzire cu gaz şi centrală, muncitor specializat în instalaţii de 
ventilaţie şi aer condiţionat, izolator, zidar tencuitor, zugrav, maistru restaurator clădiri, tehnician în 
domeniul comunicaţiilor şi transportului, instalator pentru conducta de alimentare cu apă, operator 
pentru instalaţia de alimentare cu apă, operator circuite pentru reţeaua de alimentare cu apă, sudor 
conducte şi armături din polietilenă, dulgher – tâmplar – parchetar, operator macara, tencuitor pereţi şi 
tavane, mozaicar, zugrav – tencuitor – montator tapet – vopsitor, zidar, pietrar – tencuitor, turnător de 
asfalt, auditor în domeniul mediului, chimist-analist apă, operator tratare apă industrială, operator 
stivuitor, agent de securitate – control acces – ordine şi intervenţie, manipulator materiale neinflamabile, 



secretar-dactilograf, responsabil cu aprovizionarea echipamentelor de birou, contabil, ghid turistic intern, 
menajeră hotel, portar, recepţioner, bucătar şef panificaţie şi patiserie, agent de turism, agent de turism 
extern, barman, bucătar şef, ospătar, administrator pensiune turistică, ghid turism ecvestru, asistent 
medical şi social, îngrijitor pentru bătrâni şi copii, lucrător social, soră medicală, asistent social de nivel 
mediu, educator social, pompier. 
 
În ianuarie 2007, RMGC a înfiinţat Roşia Montană MicroCredit, sub numele de “IFN Gabriel Finance SA”,  
pentru încurajarea investitorilor locali. Acest micro-creditor va furniza finanţare şi resursele necesare 
pentru localnicii din Roşia Montană, Abrud, Câmpeni şi Bucium, cu scopul de a sprijini înfiinţarea de 
microîntreprinderi sau extinderea celor deja existente. 
 
Planul de închidere al proiectului Roşia Montana (RMP) este de asemenea conceput astfel încât 
amplasamentul minei să fie redat folosinţei publice în scopuri productive. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
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432 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0926 

Propunerea 

Face referire la alternativele posibile in zona Rosia Montana si enumera unele dintre acestea ca solutii 
propuse de specialistii din Universitatea Ecologica din Bucuresti: 
- in comuna functioneaza o brutarie care ar putea fi modernizata si extinsa; 
- se poate infiinta un centru de colectare si prelucrare primara a laptelui, eventual o mica fabrica de lactate; 
- se pot infiinta ateliere de cojocarie, vopsitorie si pentru prelucrarea pieilor de animale, inclusiv 
dezvoltarea unui atelier de confectii din piele; 
- exista posibilitatea infiintari unor unitati de prelucrare a carnii;  
- poate functiona o presa de ulei; 
- se poate infiinta un atelier pentru spalatul, torsul si tesutul lanii;  
- ar putea fi reluata productia covoarelor cusute manual si a altor tesaturi de interior; 
- este posibila infiintarea unor unitati de prelucrare si valorificare a lemnului, lucrari de tamplarie, dogarie, 
rotarie, mobila, date fiind resursele de care dispune comuna si traditia in prelucrarea lemnului de fag, brad, 
molid, prun si cires; 
- pot fi dezvoltate mici unitati de productie cum sunt: un atelier pentru produse de artizanat din lemn, 
vase pentru gospodarie, unelte pentru industria casnica, instrumente muzicale; 
- pentru folosirea completa a lemnului poate fi montata si utilizata o instalatie pentru brichetat rumegus; 
- pot fi dezvoltate serviciile de intretinere si reparatie a mijloacelor de tip auto, eventual asociate cu 
infiintarea unor statii de alimentare a autovehiculelor cu carburanti; 
- mai sunt necesare mijloace de transport persoane si marfuri inspre centrele regionale ca Alba Iulia sau 
Cluj Napoca. 
In privinta fondurilor pentru dezvoltarea unor astfel de activitati, ele se pot obtine prin: 
- atragerea investitorilor din tara sau de peste hotare; 
- programele de finantare oferite de Uniunea Europeana, gen PHARE, ISPA sau SAPARD; 
- programul de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social; 
- programul de creditare pentru dezvoltarea regiunii Muntilor Apuseni; 
- depunerea unor proiecte infrastructurale in co-finantare; 
- gasirea unor parteneri straini  pentru comuna.  
Considera ca acestea sunt alternative care ofera posibilitatea de a munci pe viata, nu pe 3, 5 sau 14 ani. 

Soluţia de 
rezolvare 

Există numeroase ramuri industriale alternative posibile pentru Roşia Montană. Totuşi, este puţin 
probabil ca aceste activităţi menţionate în întrebare să poată asigura suficiente slujbe pentru toţi locuitorii 
din Roşia Montană şi oraşele învecinate. 
 
Este adevărat că turismul poate fi o sursă de venituri şi dezvoltare durabilă pentru Roşia Montană şi 
regiune. Există, totuşi, o mare diferenţă între a propune turismul ca alternativă sau substitut pentru un 
proiect industrial major – şi dezvoltarea de-a lungul timpului, susţinută de investiţii în infrastructură, 
generate de un proiect industrial complex.   
 
Prima opţiune – pentru Roşia Montană, „turismul fără dezvoltarea minei” – nu este viabilă în sine şi, cu 
siguranţă, nu în comparaţie cu un plan de dezvoltare a turismului de-a lungul timpului, cu ajutorul 
investiţiei în infrastructură. 
 
Informaţii despre ramurile industriale existente, cum ar fi agricultura şi turismul, puteţi găsi în Volumul 
14, 4.8 Mediul social şi economic, şi în Volumul 31, Planul L - Planul de dezvoltare durabilă a comunităţii. 
Aceste informaţii au fost prezentate mai ales pentru a oferi posibilitatea realizării unei evaluări cu privire 
la posibilele efecte ale proiectului propus asupra acestor ramuri industriale. O analiză detaliată a 
posibilităţii de dezvoltare a unor afaceri alternative în absenţa proiectului nu este, în mod normal, 
realizată, conform reglementărilor Uniunii Europene sau internaţionale. În cazul în care proiectul nu se 



realizează, acest lucru nu ar trebui să aibă nici un efect asupra afacerilor alternative.  
 
Prezenţa proiectului Roşia Montană (RMP) ca investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic din 
zonă, încurajând şi promovând dezvoltarea activităţilor care nu sunt legate de minerit. Se estimează că 
acest climat de investiţii îmbunătăţit, combinat cu o economie de piaţă funcţională, va duce la 
identificarea de noi oportunităţi de afaceri, care se pot dezvolta odată cu RMP. 
 
Care sunt noile afaceri care se vor dezvolta, depinde de cererea de pe piaţă, de viabilitatea şi fezabilitatea 
afacerii pe piaţă şi de iniţiativa oamenilor din comunitate. Pe durata de viaţă a minei, Roşia Montană Gold 
Corporation (RMGC) se angajează – prin Planul de dezvoltare durabilă a comunităţii – să deruleze o 
campanie proactivă pentru crearea unui mediu de afaceri permisiv, care să promoveze dezvoltarea durabilă 
la nivel local. Elementele acesteia vor include: disponibilitatea unei micro-finanţării uşor accesibile, un 
incubator de afaceri care să asigure consultanţă de afaceri, programe de pregătire profesională şi dezvoltare 
a abilităţilor şi oportunităţi pentru educaţie. Obiectivul este acela de a crea – cu mult timp înainte de 
închiderea minei – o economie robustă, care să nu depindă de mină şi să poată continua să existe şi după 
închiderea acesteia. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană.  

 
    
 



Domeniul CSDP 
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433 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Bucuresti, 21.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0931 

Propunerea 
Face referire la baza pentru turism care exista prin zona in sine, prin vestigiile arheologice si care trebuie 
doar dezvoltata, dar este necesara implicarea Guvernului. 

Soluţia de 
rezolvare 

În timp ce parteneriatul cu Guvernul este întotdeauna binevenit, dependenţa de finanţarea de la bugetul 
de stat face ca Roşia Montană să concureze cu multe alte necesităţi de finanţare cu care se confruntă 
Guvernul. 
 
Este adevărat că turismul poate fi o sursă de venituri şi dezvoltare durabilă pentru Roşia Montană şi 
regiune. Există, totuşi, o mare diferenţă între a propune turismul ca alternativă sau substitut pentru un 
proiect industrial major – şi dezvoltarea de-a lungul timpului, susţinută de investiţii în infrastructură, 
generate de un proiect industrial complex. 
 
Prima opţiune – pentru Roşia Montană, „turismul fără dezvoltarea minei” – nu este viabilă în sine şi, cu 
siguranţă, nu în comparaţie cu un plan de dezvoltare a turismului de-a lungul timpului, cu ajutorul 
investiţiei în infrastructură. 
 
Datorită faptului că Proiectul Roşia Montană (RMP) afectează numai 4 din cele 16 localităţi ale comunei 
Roşia Montană, dezvoltarea potenţialului turistic al Roşiei Montană se poate face în paralel cu operaţiunile 
miniere. Lucrările iniţiale de punere a bazelor acestei dezvoltări ar putea fi asumate sau promovate de 
RMGC. Implicarea altor agenţii sau autorităţi de stat nu ţine de obiectul raportului la studiul de Evaluare a 
Impactului asupra Mediului (EIM). 
 
Capitolul 5 din Raportul asupra Studiului EIM identifică şi evaluează alternativele proiectului, inclusiv 
turismul. Important este că EIM concluzionează că proiectul nu exclude dezvoltarea altor ramuri 
industriale. Dimpotrivă, proiectul minier ar elimina unele dintre impedimentele semnificative deja 
existente în calea creării altor ramuri industriale, cum ar fi poluarea, căile necorespunzătoare de acces şi 
alte probleme care au apărut din lipsa unor investiţii din interior. Aşa cum se descrie în Volumul 14, 4.8 
Mediul social şi economic, şi Volumul 31, Planul de dezvoltare durabilă a comunităţii, în prezent există 
unele activităţi turistice în Roşia Montană. Totuşi, industria turistică nu este în prezent un motor 
economic puternic.   
 
RMGC a dispus realizarea unui studiu care stabileşte modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi 
modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism printr-un proiect integrat: 
 
„Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci când va exista ceva 
de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, 
cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) 
puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier 
precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, fondurile necesare 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi planurile sale de gestionare a 
patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 milioane de USD pentru protecţia patrimoniului 
cultural de o manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate 
deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine financiar 
persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage 
turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia 
Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate 
(ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tăul Găuri – care, toate, vor 



reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a încuraja 
creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 
13658.R01).  
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 
    
 



Domeniul CSDP 
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prin codul intern RMGC 

451 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Deva, 23.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0954 

Propunerea 
Este presedinta Asociatiei pentru protectia omului si a mediului. 
Sustine proiectul si doreste sa stie cum poate acest ONG sa colaboreze cu titularul, pentru ca proiectul sa 
fie construit bine si urmarit. 

Soluţia de 
rezolvare 

Vă mulţumim pentru sprijin. 
 
Invităm factorii interesaţi (instituţii sau ONG-uri) să ne abordeze pentru încheierea unor parteneriate 
pentru monitorizarea proiectului. 
 
Programul de monitorizare elaborat de Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) va fi derulat în mod 
transparent, permiţând părţilor să evalueze progresul eficienţei acestuia şi să ofere sugestii, fiind de ajutor 
în implementarea îmbunătăţirilor aduse programului. Acest proces va continua pe parcursul proiectului, în 
scopul de a maximiza beneficiile şi de a diminua impactul negativ. 
 
Actualele parteneriate includ iniţiative în domeniul educaţiei şi al dezvoltării şi instruirii tinerilor, 
sprijinului social. Alte parteneriate au ca scop monitorizarea şi managementul aspectelor legate de mediu, 
incluzând Centrul de Cercetare pentru Mediu şi Sănătate Roşia Montană pentru monitorizarea impactului 
asupra sănătăţii şi a modificărilor survenite în starea sănătăţii populaţiei. Aspectele bio-fizice vor fi 
monitorizate şi co-administrate prin Parteneriatul pentru Biodiversitate Roşia Montană şi Parteneriatul 
pentru Silvicultură Roşia Montană. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană.  

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

452 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Deva, 23.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0961 

Propunerea 
Locurile de munca la care se face referire nu sunt in subteran, ci pentru soferi, aceasta este o exploatare 
miniera la suprafata. 

Soluţia de 
rezolvare 

Aveţi perfectă dreptate, va fi o mină de suprafaţă care va avea nevoie de personal pentru diverse locuri de 
muncă generate în diverse faze ale operaţiunilor: extracţia minereului, procesarea minereului, tratarea apei 
industriale, iazul de decantare, procese auxiliare. Cât priveşte o prezentare a oportunităţilor de angajare, 
Proiectul Roşia Montană (RMP) va crea 634 locuri de muncă (directe, inclusiv pentru asigurarea serviciilor 
de curăţenie, securitate, transport şi altele). Ne aşteptăm ca cele mai multe dintre acestea să fie ocupate cu 
forţă de muncă locală, din zona de impact.[1] 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Proiectul Roşia Montană, raportul studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), Rezumat 
fără caracter tehnic, vol. 19, pag. 7. Dacă sunt incluse locurile de muncă suplimentare create pentru 
asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele, numărul locurilor de muncă directe se 
ridică la 634. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Deva, 23.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0969 

Propunerea 
Face comentarii cu privire la conceptul dezvoltarii durabile care trebuie avut in vedere la realizarea unui 
astfel de proiect. 

Soluţia de 
rezolvare 

Suntem complet de acord cu dvs. 
 
Dezvoltarea durabilă se bazează pe premiza că dezvoltarea satisface nevoile prezentului, fără a compromite 
capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. Până la urmă, mineritul poate fi judecat 
doar în contextul dezvoltării durabile, prin ceea ce rămâne după ce mina se închide.  
 
Premiza de la care porneşte prezentarea contextului dezvoltării durabile, este faptul că Proiectul Roşia 
Montana (RMP) va fi un catalizator pentru dezvoltarea economică locală şi regională. Este binecunoscut că 
pentru orice tip de dezvoltare industrială majoră efectele vor fi atât pozitive, cât şi negative. RMGC se 
angajează ca atât individual precum şi prin participarea la parteneriate să garanteze faptul că impactul 
pozitiv va fi amplificat. RMGC va avea ca prioritate o abordare participatorie (implicarea publicului 
interesat în luarea deciziilor) acolo unde este posibilă şi va căuta îndrumare din partea autorităţilor locale 
şi regionale şi din partea comunităţii atunci când se vor lua decizii cu referire la probleme ce pot afecta 
dezvoltarea zonei. Efectele negative vor fi atenuate prin măsurile care au fost descrise în raportul studiului 
de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM).  
  
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu privire la 
procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale procesului de 
dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate mai jos ca 5 domenii 
interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
În sprijinul celor afirmate mai sus, RMGC a stabilit o Politică pentru dezvoltare durabilă [1], ce va fi 
prezentată în cadrul acestei anexe. Componentele de susţinere a acestei politici sunt de asemenea 
prezentate, ele fiind un set de iniţiative desfăşurate la nivelul autorităţilor, comunităţii şi a companiei ca 
părţi integrante ale Parteneriatelor şi programelor de dezvoltare durabilă Roşia Montană. 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 1200 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, majoritatea 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 634 de locuri de muncă pe perioada exploatării (prin angajare directă, incluzând şi contractele 
pentru servicii de curăţenie, pază, transport, etc., pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6000 locuri de muncă generate indirect pentru o perioadă de 20 de ani, la nivel local 
şi regional [2]; 

- 1 miliard USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe profit, 
redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din România; 

- 1,5 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România: 400 
milioane USD pe perioada construcţiei (2 ani) şi 1,1 miliarde USD pe perioada activităţii de 
producţie (16 ani); 

 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia Montană, 



RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea propriilor activităţi 
comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii avantajoase, 
accesul la finanţare; 

- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local şi 
regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului Roşia 
Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru 
nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi gestionarea 
deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1 miliard USD pentru mai mult 
de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor însemna fonduri 
suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea infrastructurii din 
comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Dealul Furcilor din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone comerciale şi 
rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. Planul de Acţiune 
pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea RRAP), accesibile 
întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru TINEri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi capacitatea 
instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât pentru 
localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului pentru 
patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin programe de 
instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, atât direct, la RMGC, 
cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire profesională şi meserii Roşia 
Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei sociale, în 
special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia Montană care este 
sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din zonă, 
pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de operare 

http://www.certapuseni.ro/
mailto:info@rmchp.ro
mailto:info@rmgnp.ro
http://www.certapuseni.ro/


pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca rezultat atenuarea 
impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile de 

afaceri; 
- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în cadrul 

activităţilor economice; 
- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-finanţare, 

incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele RMGC 

cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
Viziunea RMGC asupra beneficiilor sociale şi economice ale RMP este prezentată în Planul de dezvoltare 
durabilă a comunităţii şi în EIM Capitolul 4.8 – Mediul social şi economic. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
În spiritul acestui angajament, RMGC a efectuat deja un program extins de consultări, constând în 1262 
întâlniri individuale şi interviuri, şi în distribuirea de chestionare prin care s-au obţinut peste 500 
răspunsuri, în 18 întâlniri cu grupuri centrale şi 65 de dezbateri publice, pe lângă discuţiile cu autorităţile 
guvernamentale, cu organizaţiile neguvernamentale şi potenţialii acţionari implicaţi. Observaţiile 
publicului interesat au fost folosite pentru pregătirea Planurilor de Management ale EIM aferente 
Proiectului Roşia Montană precum şi la elaborarea anexei la EIM. 
 
Sprijinul dat dezvoltării durabile a zonei va fi derulat în cadrul parteneriatelor, conform îndrumărilor 
diverselor organizaţii cum este Programul pentru dezvoltare al Naţiunilor Unite (PDNU). De exemplu, 
măsurile de atenuare a efectelor negative şi de amplificare a beneficiilor socio-economice vor fi derulate 
sub îndrumarea Centrului de cercetare socio-economică Roşia Montană (info@rmserc.ro), care, la rândul 
său, are ca partener autorităţile locale. Acest lucru va permite o evaluare transparentă a eficienţei 
sprijinului dat procesului de dezvoltare durabilă şi va pune la dispoziţie un forum pentru implementarea 
îmbunătăţirilor necesare. 
 
Alte parteneriate ce sprijină procesul de dezvoltare durabilă sunt prezentate mai jos în această anexă, în 
capitolul intitulat Parteneriate şi programe de dezvoltare durabilă a comunităţii Roşia Montană. 
(www.rmsdpps.ro) 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca investiţie 
majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va promova dezvoltarea 
activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această creştere calitativă a climatului 
investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care să se dezvolte în paralel cu RMP, chiar 
dacă se depăşeşte cu mult sfera activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării 
economice este un beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Aceasta este o versiune îmbunătăţită a politicii ce a fost deja prezentată în planurile de management 
prezentate în documentaţia EIM – politica a fost îmbunătăţită ca urmare a comentariilor şi observaţiilor 
primite în urma consultărilor publice. 
 
[2] Economiştii au argumentat faptul că efectul multiplicator al RMP este de ordinul a 1 loc de muncă 
direct la 30 de locuri de muncă permanente indirecte timp de peste douăzeci de ani - metodologia utilizată 
poate fi consultată prin cerere directă depusă la RMGC. Cu toate acestea, aici se foloseşte un raport mai 
conservator de 1 : 10 – Direct : Indirect, pentru a respecta efectele multiplicatoare acceptate la nivel 
internaţional pentru marile proiecte de exploatare minieră din regiunile sărace, după cum se menţionează 

mailto:info@rmserc.ro
http://www.rmsdpps.ro/


în Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD 2006) Politici în domeniul 
mărfurilor pentru dezvoltare: un nou cadru pentru lupta împotriva sărăciei. TD/B/COM.1/75, Geneva, 
Elveţia. Din experienţă ştim că acestea sunt cifrele des folosite şi în Canada.  

 
    
 



Domeniul CSDP 
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prin codul intern RMGC 

459 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Arad, 25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0976 

Propunerea 
De ce nu ne gandim ce vor face muncitorii dupa 15 ani, cand muntii vor fi goliti de aur si de argint si 
minerii nu mai au ce lucra sau poate dupa 15 ani de lucru in acel mediu toxic vor ajunge la cimitir? 

Soluţia de 
rezolvare 

Exploatarea unei mine moderne, proiectată în strictă conformitate cu standardele UE şi internaţionale 
trebuie să aibă în vedere aspectele legate de sănătate şi securitate în muncă referitoare la Proiectul Roşia 
Montană (RMP). 
 
În ceea ce priveşte planificarea socială şi economică, compania s-a angajat să promoveze oportunităţile pe 
termen lung, în cadrul planului său de dezvoltare durabilă.  Mare parte a planificărilor sunt legate de 
condiţiile de după închiderea minei de la Roşia Montană.  
 
Conform prevederilor Art. 52 (1) din Legea Minelor nr. 85/2003, pentru încetarea activităţilor miniere, 
companiile ar trebui să înainteze autorităţilor competente o cerere însoţită de planul de încetare a 
activităţilor miniere, cu descrierea detaliată a acţiunilor necesare pentru o închidere eficientă a minei. 
Planul de Închidere a Minei ar trebui să conţină, printre altele, un program, de protecţie socială pentru 
personal. 
 
Raportul studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) analizează alte industrii care s-ar putea 
dezvolta şi identifică obstacolele şi constrângerile care împiedică în prezent o asemenea dezvoltare 
alternativă. Astfel, raportul la studiul EIM concluzionează că RMP nu numai că nu exclude dezvoltarea 
altor industrii, ba chiar facilitează şi face posibil acest lucru. 
 
In plus, Planul de dezvoltare durabilă a comunităţii prevede în mod expres dezvoltarea activităţilor 
economice altele decât cele de minerit, care va avea loc pe durata RMP şi după închiderea minei. În acest 
scop, planul de închidere al RMP este de asemenea conceput astfel încât să permită o folosire a 
amplasamentului în scopuri productive şi să creeze un avantaj, mai degrabă, decât o responsabilitate. 
 
Unele din aspectele cele mai importante ale dezvoltării sunt îmbunătăţirea şi dezvoltarea capacităţilor 
comunităţii si ale autorităţilor locale. Chiar înainte să înceapă proiectul, compania este interesată să 
lucreze împreună cu comunitatea pentru găsirea celor mai bune soluţii de dezvoltare pentru zonă. Sub 
auspiciile Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare al (PNUD), se va înfiinţa un număr de grupuri 
de lucru, dintre care unuia i se va încredinţa sarcina explorării oportunităţilor de dezvoltare.  
 
Intre timp, un număr de programe deja existente au ca scop îmbunătăţirea profilului educaţional şi a 
nivelului de calificare, pentru a corespunde necesităţilor proiectului şi pentru a încuraja oamenii să se 
gândească la alte căi de câştigare a existenţei în afară de minerit. Programul de calificare profesională este 
unul dintre aceste programe. Instruirea în domeniul afacerilor face parte din programul de calificare 
profesională. Se înfiinţează de asemenea un incubator de afaceri. În ianuarie 2007 Roşia Montană Gold 
Corporation (RMGC) a înfiinţat Roşia Montană MicroCredit, sub numele de “IFN Gabriel Finance SA”,  
pentru încurajarea investitorilor locali. Acest micro-creditor are rolul de a furniza finanţare şi resursele 
necesare pentru oamenii din Roşia Montană, Abrud, Câmpeni şi Bucium, cu scopul de  sprijinire a 
localnicilor pentru înfiinţarea de microîntreprinderi sau extinderea celor deja existente. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

459 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Arad, 25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0978 

Propunerea 

De ce nu poate deveni Rosia Montana un centru turistic, pentru ca are un mare potential turistic - Galeriile 
romane din Rosia Montana, care nu pot fi distruse pentru ca s-ar distruge o parte din identitatea 
nationala. Prin dezvoltarea turismului vizitatorii ar vedea cum s-a obtinut aurul incepand din anul 1151: 
cu ajutorul apei si focului, apoi cu ajutorul curcilor, a streampurilor de apa, astreampurilor cu motor, toate 
puse in activitate, in functiune de energia apelor celor 6 tauri. Taurile, la sfarsit de saptamana, erau 
deosebite zone de agrement pentru familiile rosienilor, ale studentilor mineri si pentru zecile de oameni 
din alte localitati. 

Soluţia de 
rezolvare 

Este adevărat că turismul poate fi o sursă de venituri şi dezvoltare durabilă pentru Roşia Montană şi 
regiune. Există, totuşi, o mare diferenţă între a propune turismul ca alternativă sau substitut pentru un 
proiect industrial major – şi dezvoltarea de-a lungul timpului, susţinută de investiţii în infrastructură, 
generate de un proiect industrial complex.   
 
Prima opţiune – pentru Roşia Montană, „turismul fără dezvoltarea minei” – nu este viabilă în sine şi, cu 
siguranţă, nu în comparaţie cu un plan de dezvoltare a turismului de-a lungul timpului, cu ajutorul 
investiţiei în infrastructură. 
 
Deoarece proiectul Roşia Montană nu afectează decât 4 din cele 16 localităţi ale comunei Roşia Montană, 
dezvoltarea potenţialului turistic al Roşiei Montană poate avea loc în paralel cu operaţiunile miniere. 
Capitolul 5 din raportul studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) identifică şi evaluează 
alternativele proiectului. Important este că raportul la studiul EIM concluzionează că proiectul nu exclude 
dezvoltarea altor ramuri industriale. Dimpotrivă, proiectul minier ar elimina unele dintre impedimentele 
semnificative deja existente în calea creării altor ramuri industriale, cum ar fi poluarea, căile 
necorespunzătoare de acces şi alte probleme care au apărut din lipsa unor investiţii din interior. Aşa cum 
se descrie în Volumul 14, 4.8 Mediul social şi economic, şi Volumul 31, Planul de dezvoltare durabilă a 
comunităţii, în prezent există unele activităţi turistice în Roşia Montană. Totuşi, industria turistică nu este 
în prezent un motor economic puternic.   
 
Roşia Montană ar putea să-şi dezvolte, în continuare, potenţialul. Există iniţiative de a face acest lucru, 
cum ar fi „Modelul de dezvoltare a turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea durabilă din Zlatna, Bucium, 
Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă la activităţile miniere mono-industriale”, întocmit de 
Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism (INCDT) şi publicat în aprilie 2006, chiar 
când raportul la studiul EIM era depus la Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor (MMGA).  
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus realizarea unui studiu care stabileşte modalitatea de 
promovare a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism printr-un 
proiect integrat:  
 
„Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci când va exista ceva 
de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, 
cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) 
puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier 
precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, fondurile necesare 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi planurile sale de gestionare a 
patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 milioane de USD pentru protecţia patrimoniului 
cultural de o manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate 
deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine financiar 
persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage 



turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia 
Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate 
(ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tăul Găuri – care, toate, vor 
reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a încuraja 
creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 
13658.R01).  
 
Referitor la comentariul privind distrugerea unei părţi din moştenirea naţiunii noastre, trebuie să punctăm 
faptul că, pe baza unor decizii profesioniste şi a şase ani de analize şi cercetare, cele mai importante 
elemente de patrimoniu vor fi păstrate şi scoase la vedere, astfel încât turiştii să le poată vizita. Vestigiile 
mai puţin importante vor fi excavate, analizate şi publicate conform uzanţelor internaţionale. 
 
Cu privire la patrimoniul minier antic, RMGC recunoaşte pe deplin importanţa şi atenţia deosebită care 
trebuie acordate protejării patrimoniului cultural. Din acest motiv, lucrările arheologice realizate până în 
prezent la Roşia Montană reprezintă unele dintre cele mai inovatoare şi moderne lucrări care au fost 
efectuate vreodată în România. A fost implementat un program unic de lucrări, folosindu-se tehnici 
ştiinţifice moderne, care nu mai fuseseră folosite în România. Chiar de la început, s-a folosit o abordare 
ştiinţifică pe termen lung, pentru evaluarea posibilelor vestigii arheologice din punctul de vedere al 
păstrării şi importanţei lor, precum şi în scopul întocmirii şi implementării unui plan de management care 
să permită generaţiilor viitoare să se bucure de şi să înţeleagă mai bine patrimoniul cultural bogat din 
Roşia Montană.  
 
Proiectul include o gamă variată de elemente ale patrimoniului cultural, care se combină formând o bază 
de informaţii ce oferă o ocazie unică de studiere şi înţelegere a exploatării unui peisaj şi a evoluţiei aşezării 
de-a lungul unei perioade îndelungate de timp. Toate acestea se fac în conformitate cu legislaţia în vigoare 
cu privire la toate aspectele legate de patrimoniul cultural (Ordonanţa de Guvern nr. 43/2000 referitoare 
la protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, cu 
modificările ulterioare („Ordonanţa Guvernului 82/2000”); (ii) Legea nr. 422/2002 privind protejarea 
monumentelor istorice, cu modificările ulterioare (“Legea nr. 422/2001”); (iii) Ordinul nr. 2682 /2003 
privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidenta a monumentelor istorice, a Listei 
monumentelor istorice, a Fişei analitice de evidenţă a monumentelor istorice şi a Fişei minimale de 
evidenţă a monumentelor istorice (“Ordinul nr. 2682/2003”).  
 
Pentru valorile patrimoniului cultural existente în zona Roşia Montană, clasificate conform legislaţiei, 
Proiectul prevede crearea unei zone protejate, în cadrul căreia nu va fi efectuată nici o activitate de minerit, 
precum şi conservarea in situ a monumentelor istorice situate în afara acestei zone, după cum este detaliat 
în Planul de Management al Patrimoniului Cultural – planul M din cadrul raportului la studiul EIM.       
 
Lucrarea include prospectarea arheologică continuă, la suprafaţă şi în adâncime, care implică săpături de 
evaluare (cercetare preventivă), prospecţiuni geofizice, cercetarea de suprafaţă şi folosirea unor tehnici 
ştiinţifice şi de modelare 3D, cum ar fi datarea cu carbon şi dendrocronologia. Pe lângă acestea, a fost 
creată o arhivă etnografică şi istorică, ce nu mai fusese realizată niciodată în această zonă, şi au fost 
derulate de asemenea lucrări de cercetare arhitecturală şi de conservare, pentru clădirile istorice. 
 
Aceste lucrări au dus la publicarea unei serii de monografii cunoscute sub numele de Seria monografică 
Alburnus Maior, din care au fost publicate deja patru volume, iar alte opt volume urmează să fie tipărite. 
Peste 7500 de artefacte arheologice au fost excavate, conservate şi înregistrate digital, şi – împreună cu 
arhiva arheologică obţinută în urma întregii cercetări interdisciplinare – vor fi expuse într-un muzeu al 
mineritului, care va include exponate din patrimoniul geologic, arheologic, industrial şi etnografic. Pe lângă 
aceasta, amenajarea accesului turiştilor în galeria Cătălina Monuleşti şi monumentul Tău Găuri a fost deja 
planificată, la fel ca şi refacerea şi protejarea a 41 de clădiri considerate monumente istorice din zona 
protejată şi Centrul istoric al Roşiei Montane. 
 
Având în vedere importanţa patrimoniului cultural din Roşia Montană şi legislaţia în vigoare, RMGC a 
alocat  10 milioane USD pentru lucrările de cercetare a patrimoniului, care s-au desfăşurat între anii 2001 
şi 2006. Mai mult, în lumina descoperirilor făcute în urma cercetărilor, a opiniilor prezentate de specialişti 
şi a deciziilor luate de autorităţile competente,  compania a estimat un buget de 25 de milioane USD 
pentru conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural din Roşia Montană. În cazul în care proiectul 
minier va fi implementat, aceste lucrări vor fi derulate în următorii ani, după cum se precizează în raportul 



la studiul EIM depus de RMGC în mai 2006 la MMGA. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

466 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Arad, 25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0993 

Propunerea 
Considera ca asistenta sanitara si facilitatile din zona sunt minime, raportate la ceea ce sustine compania 
ca va face. 

Soluţia de 
rezolvare 

Sănătatea publică a comunităţii din Roşia Montană este preocuparea principală a companiei Roşia 
Montană Gold Corporation. 
 
Conform Procedurilor Standard în vigoare în materie de Sănătate şi Siguranţă a Mediului şi conform 
planurilor de Acţiune în caz de Urgenţă, menite să îmbunătăţească serviciile medicale în cadrul comunităţii 
(Roşia Montană, Abrud & Câmpeni), compania s-a angajat să sprijine: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea RRAP), accesibile 
întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru TINEri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană.  

 
    
 

http://www.certapuseni.ro/


Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

467 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Arad, 25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_0998 

Propunerea 
Mentioneaza doua localitati invecinate: Abrud si Campeni, despre care s-a spus, pe timpul dezbaterilor 
publice, ca turismul poate sa fie salvarea, desi nu se vede nimic in acest sens in cele doua localitati. In acest 
caz, doreste sa stie daca se poate sau nu face turism in zona? 

Soluţia de 
rezolvare 

Este adevărat că turismul poate fi o sursă de venituri şi dezvoltare durabilă pentru Roşia Montană şi 
regiune. Există, totuşi, o mare diferenţă între a propune turismul ca alternativă sau substitut pentru un 
proiect industrial major – şi dezvoltarea de-a lungul timpului, susţinută de investiţii în infrastructură, 
generate de un proiect industrial complex.   
 
Prima opţiune – pentru Roşia Montană, „turismul fără dezvoltarea minei” – nu este viabilă în sine şi, cu 
siguranţă, nu în comparaţie cu un plan de dezvoltare a turismului de-a lungul timpului, cu ajutorul 
investiţiei în infrastructură. 
 
Capitolul 5 din raportul studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) identifică şi evaluează 
alternativele proiectului. Important este că raportul la studiul EIM concluzionează că proiectul nu exclude 
dezvoltarea altor ramuri industriale. Dimpotrivă, proiectul minier ar elimina unele dintre impedimentele 
semnificative deja existente în calea creării altor ramuri industriale, cum ar fi poluarea, căile 
necorespunzătoare de acces şi alte probleme care au apărut din lipsa unor investiţii din interior. Aşa cum 
se descrie în Volumul 14, 4.8 Mediul social şi economic, şi Volumul 31, Planul de dezvoltare durabilă a 
comunităţii, în prezent există unele activităţi turistice în Roşia Montană. Totuşi, industria turistică nu este 
în prezent un motor economic puternic.   
 
Datorită faptului că Proiectul Roşia Montană (RMP) afectează numai 4 din cele 16 localităţi ale comunei 
Roşia Montană, aceasta precum şi întreaga regiune ar putea să-şi dezvolte, în continuare, potenţialul 
turistic. Există iniţiative de a face acest lucru, cum ar fi „Modelul de dezvoltare a turismului şi contribuţia 
sa la dezvoltarea durabilă din Zlatna, Bucium, Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă la activităţile 
miniere mono-industriale”, întocmit de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism 
(INCDT) şi publicat în aprilie 2006, chiar când raportul la studiul  EIM era depus la Ministerul Mediului si 
Gospodaririi Apelor. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus, de asemenea, realizarea unui studiu, care stabileşte 
modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism 
printr-un proiect integrat: 
 
„Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci când va exista ceva 
de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, 
cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) 
puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier 
precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, fondurile necesare 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi planurile sale de gestionare a 
patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 milioane de USD pentru protecţia patrimoniului 
cultural de o manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate 
deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine financiar 
persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage 
turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia 
Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate 
(ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tăul Găuri – care, toate, vor 
reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a încuraja 



creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 
13658.R01).  
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

468 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Arad, 25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1001 

Propunerea 

Face precizarea ca pentru ocuparea locurilor de munca se cer anumite conditii (da ca exemplu un proiect 
american), pe care locuitorii din zona nu le indeplinesc (da exemple: cati oameni, dintre cei care vor sa se 
angajeze la companie, au experienta, cati vorbesc engleza, cati stiu sa scrie un CV). Daca un locuitor din 
alta parte a tarii, de ex. Constanta, doreste sa se angajeze la companie, si are experienta, atunci de ce sa fie 
angajat cel din zona Rosia Montana? 

Soluţia de 
rezolvare 

Întrebarea evidenţiază o concluzie importantă: în cazul în care calificările corespunzătoare nu sunt 
disponibile în cadrul forţei de muncă existente, vor fi organizate programe de instruire menite a spori baza 
de calificări. Pentru angajare în cadrul proiectului vor avea prioritate localnicii din Roşia Montană. 
Compania a stabilit deja un protocol cu autorităţile locale pentru a acorda prioritate comunităţii locale în 
vederea ocupării acestor poziţii. 
În cazul în care nu se completează posturile cu forţă de muncă locală, recrutarea se va desfăşura la nivel 
regional. 
 
În general, proiectul Roşia Montană (RMP) va crea în medie 1.200 locuri de muncă pe o perioadă de 2 ani 
dedicată construcţiilor. Ne aşteptăm ca majoritatea  să fie ocupate cu forţă de muncă locală, din zona de 
impact a proiectului. 
Pe parcursul celor 16 ani de exploatare RMP va genera 634 locuri de muncă (directe, inclusiv pentru 
asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele). Prognozăm că cele mai multe dintre 
acestea să fie ocupate cu forţă de muncă locală, din zona de impact a proiectului.[1] 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Proiectul Roşia Montană, Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), 
Rezumat fără caracter tehnic, vol. 19, pag. 7. Dacă se includ locurile de muncă suplimentare create pentru 
asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele, numărul locurilor de muncă directe de 
ridică la 634. 

 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

468 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Arad, 25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1003 

Propunerea 

Daca compania tot vorbeste de responsabilitate sociala si despre cat de mult bine vrea sa faca comunitatii, 
atunci de ce nu scrie un proiect de dezvoltare cu adevarat durabila? De ce, de ex., nu face un proiect de 
turism? De ce nu construieste 50 de pensiuni in zona, partii de schii, restaurante si asa mai departe? (Ca 
experienta in exploatare miniera oricum nu are. Nu a facut niciodata lucrari miniere.) Cu un asemenea 
complex de turism s-ar evita poluarea si distrugerea peisajului, s-ar pastra intact patrimoniul cultural si 
populatia ar fi de acord cu RMGC. 

Soluţia de 
rezolvare 

Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este titularul licenţei de concesiune pentru exploatare nr. 
47/1999 în perimetrul Roşia Montană, conform aprobării prin Hotărârea de Guvern nr. 458/1999. În 
acest sens, RMGC este certificată şi atestată din punct de vedere al competenţei tehnice în vederea 
derulării de activităţi miniere., nu este un dezvoltator de turism. Comunitatea din Rosia Montana s-a 
dezvoltat datorită mineritului şi a păstrat abilităţile specifice acestei activităţi. Cu toate acestea, proiectul 
nu exclude încurajarea turismului iar Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) 
concluzionează că proiectul va înlătura unele dintre impedimentele în calea dezvoltării turismului. 
Mineritul şi turismul se pot dezvolta în paralel şi pot avea succes oriunde. 
 
Premiza de la care porneşte prezentarea contextului dezvoltării durabile, este faptul că Proiectul Roşia 
Montana (RMP) va fi un catalizator pentru dezvoltarea economică locală şi regională. Este binecunoscut că 
pentru orice tip de dezvoltare industrială majoră efectele vor fi atât pozitive, cât şi negative. RMGC se 
angajează ca atât individual precum şi prin participarea la parteneriate să garanteze faptul că impactul 
pozitiv va fi amplificat. RMGC va avea ca prioritate o abordare participatorie (implicarea publicului 
interesat în luarea deciziilor) acolo unde este posibilă şi va căuta îndrumare din partea autorităţilor locale 
şi regionale şi din partea comunităţii atunci când se vor lua decizii cu referire la probleme ce pot afecta 
dezvoltarea zonei. Efectele negative vor fi atenuate prin măsurile care au fost descrise în raportul studiului 
de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM).  
  
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu privire la 
procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale procesului de 
dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate mai jos ca 5 domenii 
interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
În sprijinul celor afirmate mai sus, RMGC a stabilit o Politică pentru dezvoltare durabilă [1], ce va fi 
prezentată în cadrul acestei anexe. Componentele de susţinere a acestei politici sunt de asemenea 
prezentate, ele fiind un set de iniţiative desfăşurate la nivelul autorităţilor, comunităţii şi a companiei ca 
părţi integrante ale Parteneriatelor şi programelor de dezvoltare durabilă Roşia Montană. 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 1200 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, majoritatea 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 634 de locuri de muncă pe perioada exploatării (prin angajare directă, incluzând şi contractele 
pentru servicii de curăţenie, pază, transport, etc., pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6000 locuri de muncă generate indirect pentru o perioadă de 20 de ani, la nivel local 
şi regional [2]; 

- 1 miliard USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe profit, 



redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din România; 
- 1,5 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România: 400 

milioane USD pe perioada construcţiei (2 ani) şi 1,1 miliarde USD pe perioada activităţii de 
producţie (16 ani); 

 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia Montană, 
RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea propriilor activităţi 
comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii avantajoase, 
accesul la finanţare; 

- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local şi 
regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului Roşia 
Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru 
nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi gestionarea 
deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1 miliard USD pentru mai mult 
de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor însemna fonduri 
suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea infrastructurii din 
comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Dealul Furcilor din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone comerciale şi 
rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. Planul de Acţiune 
pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea RRAP), accesibile 
întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru TINEri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi capacitatea 
instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât pentru 
localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului pentru 
patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin programe de 
instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, atât direct, la RMGC, 
cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire profesională şi meserii Roşia 
Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei sociale, în 
special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia Montană care este 
sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

http://www.certapuseni.ro/
mailto:info@rmchp.ro
mailto:info@rmgnp.ro


- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din zonă, 
pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de operare 
pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca rezultat atenuarea 
impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile de 

afaceri; 
- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în cadrul 

activităţilor economice; 
- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-finanţare, 

incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele RMGC 

cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
Viziunea RMGC asupra beneficiilor sociale şi economice ale RMP este prezentată în Planul de dezvoltare 
durabilă a comunităţii şi în EIM Capitolul 4.8 – Mediul social şi economic. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
În spiritul acestui angajament, RMGC a efectuat deja un program extins de consultări, constând în 1262 
întâlniri individuale şi interviuri, şi în distribuirea de chestionare prin care s-au obţinut peste 500 
răspunsuri, în 18 întâlniri cu grupuri centrale şi 65 de dezbateri publice, pe lângă discuţiile cu autorităţile 
guvernamentale, cu organizaţiile neguvernamentale şi potenţialii acţionari implicaţi. Observaţiile 
publicului interesat au fost folosite pentru pregătirea Planurilor de Management ale EIM aferente 
Proiectului Roşia Montană precum şi la elaborarea anexei la EIM. 
 
Sprijinul dat dezvoltării durabile a zonei va fi derulat în cadrul parteneriatelor, conform îndrumărilor 
diverselor organizaţii cum este Programul pentru dezvoltare al Naţiunilor Unite (PDNU). De exemplu, 
măsurile de atenuare a efectelor negative şi de amplificare a beneficiilor socio-economice vor fi derulate 
sub îndrumarea Centrului de cercetare socio-economică Roşia Montană (info@rmserc.ro), care, la rândul 
său, are ca partener autorităţile locale. Acest lucru va permite o evaluare transparentă a eficienţei 
sprijinului dat procesului de dezvoltare durabilă şi va pune la dispoziţie un forum pentru implementarea 
îmbunătăţirilor necesare. 
 
Alte parteneriate ce sprijină procesul de dezvoltare durabilă sunt prezentate mai jos în această anexă, în 
capitolul intitulat Parteneriate şi programe de dezvoltare durabilă a comunităţii Roşia Montană. 
(www.rmsdpps.ro) 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca investiţie 
majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va promova dezvoltarea 
activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această creştere calitativă a climatului 
investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care să se dezvolte în paralel cu RMP, chiar 
dacă se depăşeşte cu mult sfera activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării 
economice este un beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Aceasta este o versiune îmbunătăţită a politicii ce a fost deja prezentată în planurile de management 
prezentate în documentaţia EIM – politica a fost îmbunătăţită ca urmare a comentariilor şi observaţiilor 
primite în urma consultărilor publice. 

http://www.certapuseni.ro/
mailto:info@rmserc.ro
http://www.rmsdpps.ro/


 
[2] Economiştii au argumentat faptul că efectul multiplicator al RMP este de ordinul a 1 loc de muncă 
direct la 30 de locuri de muncă permanente indirecte timp de peste douăzeci de ani - metodologia utilizată 
poate fi consultată prin cerere directă depusă la RMGC. Cu toate acestea, aici se foloseşte un raport mai 
conservator de 1 : 10 – Direct : Indirect, pentru a respecta efectele multiplicatoare acceptate la nivel 
internaţional pentru marile proiecte de exploatare minieră din regiunile sărace, după cum se menţionează 
în Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD 2006) Politici în domeniul 
mărfurilor pentru dezvoltare: un nou cadru pentru lupta împotriva sărăciei. TD/B/COM.1/75, Geneva, 
Elveţia. Din experienţă ştim că acestea sunt cifrele des folosite şi în Canada.  
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Nr. de identificare MMDD pentru 
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Nr. 108106/05.07.2006 si Nr. 74076/AF/07.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1032 

Propunerea -Care va fi costul pierderii resurselor turistice? 

Soluţia de 
rezolvare 

În prezent, resursele turistice din Roşia Montană sunt doar potenţiale, deoarece infrastructura necesară 
pentru susţinerea turismului lipseşte. 
 
Datorită faptului că Proiectul Roşia Montană (RMP) afectează numai 4 din cele 16 localităţi ale comunei 
Roşia Montană, dezvoltarea Roşiei Montană în acest sens, se poate face în paralel cu operaţiunile miniere. 
 
Capitolul 5 din Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) identifică şi evaluează 
alternativele proiectului, inclusiv turismul. Important este că raportul la studiul EIM concluzionează că 
proiectul nu exclude dezvoltarea altor ramuri industriale. Dimpotrivă, proiectul minier ar elimina unele 
dintre impedimentele semnificative deja existente în calea creării altor ramuri industriale, cum ar fi 
poluarea, căile necorespunzătoare de acces şi alte probleme care au apărut din lipsa unor investiţii din 
interior. Aşa cum se descrie în Volumul 14, 4.8 Mediul social şi economic, şi Volumul 31, Planul de 
dezvoltare durabilă a comunităţii, în prezent există unele activităţi turistice în Roşia Montană. Totuşi, 
industria turistică nu este în prezent un motor economic puternic.   
 
Roşia Montană ar putea să-şi dezvolte, în continuare, potenţialul turistic. Există iniţiative de a face acest 
lucru, cum ar fi „Modelul de dezvoltare a turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea durabilă din Zlatna, 
Bucium, Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă la activităţile miniere mono-industriale”, întocmit 
de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism (INCDT) şi publicat în aprilie 2006, chiar 
când raportul la studiul EIM era depus la Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor (MMGA).  
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus, de asemenea, realizarea unui studiu care stabileşte 
modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism 
printr-un proiect integrat: 
 
„Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci când va exista ceva 
de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, 
cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) 
puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier 
precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, fondurile necesare 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi planurile sale de gestionare a 
patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 milioane de USD pentru protecţia patrimoniului 
cultural de o manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate 
deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine financiar 
persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage 
turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia 
Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate 
(ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tăul Găuri – care, toate, vor 
reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a încuraja 
creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 
13658.R01).  
 



Cu siguranţă, restricţiile urbanistice se vor aplica zonelor ce ar putea fi afectate de funcţionarea 
proiectului, dar acest lucru va avea loc pe o perioadă determinată de timp, iar prin intermediul Planului său 
de dezvoltare durabilă a comunităţii (Volumul 31 din raportul EIM), RMGC se obligă să pună bazele 
dezvoltării de proiecte pe termen lung, cum ar fi turismul.  Planul de Urbanism General (PUG), întocmit în 
2000 şi aprobat în 2002, este un document vizat de Consiliul Local după ce a fost depus spre consultare de 
către publicul din comunitatea locală. PUG a fost prezentat şi discutat în 11 adunări de consiliu şi 
dezbateri publice. Zona industrială este evidenţiată în acest PUG, dar această regiune nu este adecvată 
pentru activităţi turistice. În acelaşi timp, a fost evidenţiată şi o zonă protejată. După ce Planul de 
Urbanism Zonal (PUZ) este aprobat de Consiliul Local din Roşia Montană, în această zonă pot fi iniţiate 
activităţi turistice (pensiuni, restaurante, etc.). PUZ care prezintă, în detaliu, suprafaţa de teren necesară 
pentru RMP afectează doar aproximativ 25% din comuna Roşia Montană. Deşi unele afaceri au luat deja 
fiinţă pe restul de 75% din comună, după finalizarea PUZ, dezvoltarea afacerilor va fi încurajată şi mai 
mult. 
 
Există câteva exemple bune în care turismul şi mineritul s-au dezvoltat împreună. Au fost menţionate 
exemplele Minei de aur Martha, din Waihi, Noua Zeelandă şi a Minei de aur Rio Narcea din Spania, iar cel 
din urmă exemplu apare şi în documentul „Cea mai bună referinţă” al UE, privind managementul 
deşeurilor miniere. Acest lucru se întâmplă deoarece minele sunt exploatate eficient, în siguranţă şi 
protejează mediul. Deoarece aceste mine se află în regiuni cu un istoric îndelungat în minerit, vizitatorilor 
li se poate prezenta atât vechea tehnologie, cât şi cea nouă.  Roşia Montană se află într-o bună poziţie şi 
poate profita de istoricul său în domeniul mineritului, iar RMGC îşi propune să-şi administreze 
operaţiunile cu respectarea acestei practici. Alte exemple au fost dezbătute în cadrul Roşia Montană 
Propuneri Iniţiale pentru Turism. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 108246/12.07.2006 si Nr. 74113/AF/14.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1042 

Propunerea - Nu exista o durabilitate a proiectului. 

Soluţia de 
rezolvare 

Într-o zonă în care rata şomajului este foarte ridicată, este greşit să se respingă un proiect care se va derula 
timp de cel puţin 20 ani şi va oferi o sursă stabilă de locuri de muncă, la care se vor adăuga eforturile 
extinse în sensul dezvoltării durabile. 
 
Premiza de la care porneşte prezentarea contextului dezvoltării durabile, este faptul că Proiectul Roşia 
Montana (RMP) va fi un catalizator pentru dezvoltarea economică locală şi regională. Este binecunoscut că 
pentru orice tip de dezvoltare industrială majoră efectele vor fi atât pozitive, cât şi negative. RMGC se 
angajează ca atât individual precum şi prin participarea la parteneriate să garanteze faptul că impactul 
pozitiv va fi amplificat. RMGC va avea ca prioritate o abordare participatorie (implicarea publicului 
interesat în luarea deciziilor) acolo unde este posibilă şi va căuta îndrumare din partea autorităţilor locale 
şi regionale şi din partea comunităţii atunci când se vor lua decizii cu referire la probleme ce pot afecta 
dezvoltarea zonei. Efectele negative vor fi atenuate prin măsurile care au fost descrise în raportul studiului 
de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM).  
  
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu privire la 
procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale procesului de 
dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate mai jos ca 5 domenii 
interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
În sprijinul celor afirmate mai sus, RMGC a stabilit o Politică pentru dezvoltare durabilă [1], ce va fi 
prezentată în cadrul acestei anexe. Componentele de susţinere a acestei politici sunt de asemenea 
prezentate, ele fiind un set de iniţiative desfăşurate la nivelul autorităţilor, comunităţii şi a companiei ca 
părţi integrante ale Parteneriatelor şi programelor de dezvoltare durabilă Roşia Montană. 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 1200 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, majoritatea 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 634 de locuri de muncă pe perioada exploatării (prin angajare directă, incluzând şi contractele 
pentru servicii de curăţenie, pază, transport, etc., pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6000 locuri de muncă generate indirect pentru o perioadă de 20 de ani, la nivel local 
şi regional [2]; 

- 1 miliard USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe profit, 
redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din România; 

- 1,5 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România: 400 
milioane USD pe perioada construcţiei (2 ani) şi 1,1 miliarde USD pe perioada activităţii de 
producţie (16 ani); 

Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia Montană, 
RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea propriilor activităţi 
comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii avantajoase, 



accesul la finanţare; 
- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 

(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local şi 
regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului Roşia 
Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru 
nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi gestionarea 
deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1 miliard USD pentru mai mult 
de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor însemna fonduri 
suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea infrastructurii din 
comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Dealul Furcilor din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone comerciale şi 
rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. Planul de Acţiune 
pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea RRAP), accesibile 
întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru TINEri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi capacitatea 
instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât pentru 
localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului pentru 
patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin programe de 
instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, atât direct, la RMGC, 
cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire profesională şi meserii Roşia 
Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei sociale, în 
special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia Montană care este 
sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din zonă, 
pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de operare 
pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca rezultat atenuarea 
impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 

http://www.certapuseni.ro/
mailto:info@rmchp.ro
mailto:info@rmgnp.ro
http://www.certapuseni.ro/


- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile de 
afaceri; 

- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în cadrul 
activităţilor economice; 

- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-finanţare, 
incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 

- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele RMGC 
cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 

Viziunea RMGC asupra beneficiilor sociale şi economice ale RMP este prezentată în Planul de dezvoltare 
durabilă a comunităţii şi în EIM Capitolul 4.8 – Mediul social şi economic. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
În spiritul acestui angajament, RMGC a efectuat deja un program extins de consultări, constând în 1262 
întâlniri individuale şi interviuri, şi în distribuirea de chestionare prin care s-au obţinut peste 500 
răspunsuri, în 18 întâlniri cu grupuri centrale şi 65 de dezbateri publice, pe lângă discuţiile cu autorităţile 
guvernamentale, cu organizaţiile neguvernamentale şi potenţialii acţionari implicaţi. Observaţiile 
publicului interesat au fost folosite pentru pregătirea Planurilor de Management ale EIM aferente 
Proiectului Roşia Montană precum şi la elaborarea anexei la EIM. 
 
Sprijinul dat dezvoltării durabile a zonei va fi derulat în cadrul parteneriatelor, conform îndrumărilor 
diverselor organizaţii cum este Programul pentru dezvoltare al Naţiunilor Unite (PDNU). De exemplu, 
măsurile de atenuare a efectelor negative şi de amplificare a beneficiilor socio-economice vor fi derulate 
sub îndrumarea Centrului de cercetare socio-economică Roşia Montană (info@rmserc.ro), care, la rândul 
său, are ca partener autorităţile locale. Acest lucru va permite o evaluare transparentă a eficienţei 
sprijinului dat procesului de dezvoltare durabilă şi va pune la dispoziţie un forum pentru implementarea 
îmbunătăţirilor necesare. 
 
Alte parteneriate ce sprijină procesul de dezvoltare durabilă sunt prezentate mai jos în această anexă, în 
capitolul intitulat Parteneriate şi programe de dezvoltare durabilă a comunităţii Roşia Montană. 
(www.rmsdpps.ro) 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca investiţie 
majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va promova dezvoltarea 
activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această creştere calitativă a climatului 
investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care să se dezvolte în paralel cu RMP, chiar 
dacă se depăşeşte cu mult sfera activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării 
economice este un beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Aceasta este o versiune îmbunătăţită a politicii ce a fost deja prezentată în planurile de management 
prezentate în documentaţia EIM – politica a fost îmbunătăţită ca urmare a comentariilor şi observaţiilor 
primite în urma consultărilor publice. 
 
[2] Economiştii au argumentat faptul că efectul multiplicator al RMP este de ordinul a 1 loc de muncă 
direct la 30 de locuri de muncă permanente indirecte timp de peste douăzeci de ani - metodologia utilizată 
poate fi consultată prin cerere directă depusă la RMGC. Cu toate acestea, aici se foloseşte un raport mai 
conservator de 1 : 10 – Direct : Indirect, pentru a respecta efectele multiplicatoare acceptate la nivel 
internaţional pentru marile proiecte de exploatare minieră din regiunile sărace, după cum se menţionează 
în Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD 2006) Politici în domeniul 
mărfurilor pentru dezvoltare: un nou cadru pentru lupta împotriva sărăciei. TD/B/COM.1/75, Geneva, 
Elveţia. Din experienţă ştim că acestea sunt cifrele des folosite şi în Canada.  

 

mailto:info@rmserc.ro
http://www.rmsdpps.ro/


Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

19 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 108376/18.07.2006 si Nr. 108399/20.07.2006 si Nr. 108106/05.07.2006 si Nr. 
74155/AF/20.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1056 

Propunerea Actualul declin economic si social este cauzat de RMGC; 

Soluţia de 
rezolvare 

Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) nu este responsabilă pentru declinul care a afectat Roşia 
Montană şi alte sate româneşti timp de zeci de ani. În prezent, rata şomajului atinge 70% în Roşia 
Montană, în urma închiderii minelor de stat. RMGC este angajatorul cel mai important din zonă şi 
contribuabilul principal la bugetul autorităţilor locale. În 2006, s-au plătit impozite către bugetul localităţii 
Roşia Montană în valoare de 117.668 USD. În lipsa RMGC, şomajul ar ajunge la peste 90% în Roşia 
Montană.  
 
RMGC este compania cu cel mai mare număr de angajaţi din Roşia Montană şi oraşele din jur - aproape 
500. Salariile plătite ajung la un total de aproximativ 4 milioane Euro pe an; numai impozitele pe veniturile 
angajaţilor ajung la 1,5 milioane Euro pe an. Astfel beneficiile Proiectului Roşia Montană (RMP) nu vor fi 
simţite numai de angajaţii săi direcţi şi de familiile lor, ci şi de membrii comunităţii care beneficiază de 
ajutor social, programe de sănătate şi instruire profesională şi altele.  
 
Începând din 1997, compania a demarat o serie de activităţi sociale în încercarea de a sprijini localnicii din 
Roşia Montană care se confruntă cu probleme sociale, iar începând din 2005, compania a înfiinţat un 
departament special cu 18 persoane, în vederea creării, implementării şi dezvoltării diverselor programe 
sociale al căror scop constă în sprijinirea comunităţii locale.  
 
În sensul cel mai larg, RMP va fi catalizatorul dezvoltării economice locale şi regionale. Impactul 
beneficiilor va fi maxim prin implicarea autorităţilor locale şi regionale şi a altor factori relevanţi din cadrul 
comunităţii în iniţiativele de dezvoltare, în cadrul unei metode participative de abordare a Planului de 
dezvoltare durabilă a comunităţii. Impactul negativ va fi diminuat prin măsurile prezentate în raportul la 
studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM). RMGC s-a angajat să acţioneze proactiv pentru 
crearea unui mediu de afaceri care să promoveze dezvoltarea locală pe durata proiectului şi să funcţioneze 
independent după închiderea minei.   
 
Un proiect minier, cum este cel propus de RMGC, ar putea oferi – prin activitatea sa economică generală şi 
prin taxe şi impozite – fondurile necesare pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Compania a cheltuit, de 
asemenea, aproximativ 10 milioane USD pentru dezvoltarea celui mai complex program de cercetare şi 
dezvoltare arheologică din Zona Istorică Roşia Montană, astfel încât potenţialul arheologic şi cultural-
arhitectonic să fie păstrat şi să poată să se dezvolte.  
 
Prin RMP şi planurile sale de management al patrimoniului, 25 de milioane USD vor fi investite de 
companie în protejarea moştenirii culturale astfel încât să susţină turismul. Un program de instruire va 
asigura calificarea necesară pentru dezvoltarea activităţilor, iar Roşia Montană Micro-Credit, „IFN Gabriel 
Finance SA”, va ajuta localnicii să construiască pensiuni, restaurante, etc., toate acestea fiind necesare 
pentru atragerea turiştilor. La sfârşitul proiectului, va exista un nou sat, alături de vechiul centru restaurat 
al Roşiei Montane, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi o infrastructură modernizată, plus galerii de mină 
restaurate (de exemplu, Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate, precum cel de la Tăul Găuri – toate 
acestea devenind atracţii turistice. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 108406/20.07.2006 si Nr. 74174/AF/24.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1061 

Propunerea 
Protest impotriva proiectului Rosia Montana 
Petenta considera ca salavarea Rosiei Montane cu tot tezaurul se poate realiza prin dezvoltarea turismului. 

Soluţia de 
rezolvare 

Este adevărat că turismul poate fi o sursă de venituri şi dezvoltare durabilă pentru Roşia Montană şi 
regiune. Există, totuşi, o mare diferenţă între a propune turismul ca alternativă sau substitut pentru un 
proiect industrial major – şi dezvoltarea de-a lungul timpului, susţinută de investiţii în infrastructură, 
generate de un proiect industrial complex.   
 
Prima opţiune – pentru Roşia Montană, „turismul fără dezvoltarea minei” – nu este viabilă în sine şi, cu 
siguranţă, nu în comparaţie cu un plan de dezvoltare a turismului de-a lungul timpului, cu ajutorul 
investiţiei în infrastructură. 
 
Capitolul 5 din Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) identifică şi evaluează 
alternativele proiectului. Important este că EIM concluzionează că proiectul nu exclude dezvoltarea altor 
ramuri industriale. Dimpotrivă, proiectul minier ar elimina unele dintre impedimentele semnificative deja 
existente în calea creării altor ramuri industriale, cum ar fi poluarea, căile necorespunzătoare de acces şi 
alte probleme care au apărut din lipsa unor investiţii din interior. Aşa cum se descrie în Volumul 14, 4.8 
Mediul social şi economic, şi Volumul 31, Planul de dezvoltare durabilă a comunităţii, în prezent există 
unele activităţi turistice în Roşia Montană. Totuşi, industria turistică nu este în prezent un motor 
economic puternic.   
 
Datorită faptului că Proiectul Roşia Montană (RMP) afectează numai 4 din cele 16 localităţi ale comunei 
Roşia Montană, aceasta ar putea să-şi dezvolte, în continuare, potenţialul turistic. Există iniţiative de a 
face acest lucru, cum ar fi „Modelul de dezvoltare a turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea durabilă din 
Zlatna, Bucium, Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă la activităţile miniere mono-industriale”, 
întocmit de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism (INCDT) şi publicat în aprilie 
2006, chiar când raportul la studiul EIM era depus la Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor (MMGA).  
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus, de asemenea, realizarea unui studiu care stabileşte 
modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism 
printr-un proiect integrat: 
 
„Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci când va exista ceva 
de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, 
cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) 
puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier 
precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, fondurile necesare 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi planurile sale de gestionare a 
patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 milioane de USD pentru protecţia patrimoniului 
cultural de o manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate 
deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine financiar 
persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage 
turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia 
Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate 
(ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tăul Găuri – care, toate, vor 
reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a încuraja 
creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 



13658.R01).  
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 108604/28.07.2006 si Nr. 74224/AF/28.07.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1064 

Propunerea Lipsa de procupare, a administratiei privind solutiile de dezvoltare locala durabila; 

Soluţia de 
rezolvare 

Potrivit prevederilor legale relevante, publicul poate înainta propuneri justificate privind evaluarea 
impactului asupra mediului. Conform art. 44 (3) din Ordinul nr. 860/2002 ”în baza rezultatelor dezbaterii 
publice, autoritatea competentă pentru protecţia mediului evaluează propunerile/comentariile motivate ale 
publicului şi solicită titularului completarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului cu o 
anexă care conţine soluţii de rezolvare a problemelor semnalate.  
 
Întrucât afirmaţia participantului la dezbaterile publice (i) se referă la comportamentul presupus al unor 
autorităţi locale, şi (ii) nu identifica şi nici nu semnalează probleme în legătură cu proiectul iniţiat de Roşia 
Montană Gold Corporation (RMGC) şi supus procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, RMGC 
nu este în măsură şi nici nu are calitatea de a formula un răspuns sau să facă vreun comentariu în acest 
sens. 
 
În orice caz, ţinând cont de faptul că RMGC şi-a exprimat disponibilitatea de a discuta orice problemă 
relevantă in ceea ce priveşte proiectul propus, menţionăm următoarele: 
Prin definiţie, crearea capacităţii este un proces evolutiv. La ora actuală, la Roşia Montană există o mai 
mare capacitate de implicare a comunităţii în procesul de dezvoltare durabilă decât exista în urmă cu un 
an, şi procesul continuă. 
 
Compania s-a angajat să promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen lung, în cadrul planului de 
dezvoltare durabilă. Sperăm că, sub auspiciile Programului de Dezvoltare al Naţiunilor Unite (UNDP), se 
vor constitui mai multe grupuri de lucru, unul dintre acestea având drept sarcină să analizeze 
oportunităţile de dezvoltare. Din grupurile de lucru vor face parte reprezentanţi ai Guvernului, ai 
comunităţii şi ai RMGC. La grupurile de lucru vor fi binevenite sugestiile şi contribuţia tuturor celor 
interesaţi. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană.  
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66, 150, 294, 3128 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 108609/28.07.2006 si Nr. 74229/AF/28.07.2006, Nr. 108760/02.08.2006 si Nr. 
74335/02.08.2006, Nr. 109041/07.08.2006 si Nr. 74511/08.08.2006, Nr. 
112162/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1066 

Propunerea 

Petentul nu este de acord cu propunerea de exploatare miniera de aur si argint din Rosia Montana, 
formuland urmatoarele observatii si comentarii: 
-Proiectul este in contradictie cu principiul dezvoltarii durabile; 
-Efect social negativ prin dezradacinare, strmutare asezari, biserici, cimitire; 

Soluţia de 
rezolvare 

Premiza de la care porneşte prezentarea contextului dezvoltării durabile, este faptul că Proiectul Roşia 
Montana (RMP) va fi un catalizator pentru dezvoltarea economică locală şi regională. Este binecunoscut că 
pentru orice tip de dezvoltare industrială majoră efectele vor fi atât pozitive, cât şi negative. Roşia 
Montană Gold Corporation (RMGC) se angajează ca atât individual precum şi prin participarea la 
parteneriate să garanteze faptul că impactul pozitiv va fi amplificat. RMGC va avea ca prioritate o abordare 
participatorie (implicarea publicului interesat în luarea deciziilor) acolo unde este posibilă şi va căuta 
îndrumare din partea autorităţilor locale şi regionale şi din partea comunităţii atunci când se vor lua decizii 
cu referire la probleme ce pot afecta dezvoltarea zonei. Efectele negative vor fi atenuate prin măsurile care 
au fost descrise în raportul studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM).  
 
Într-un context mai larg, construirea şi exploatarea RMP necesită achiziţia de proprietăţi în patru din cele 
16 sate din comuna Roşia Montană. Prin urmare, proprietăţile din cea mai mare parte a regiunii Roşia 
Montană nu vor fi afectate de proiect. De fapt, numărul locuinţelor pe care trebuie să le cumpere RMGC în 
vederea construirii şi derulării proiectului de-a lungul existenţei minei – 379 locuinţe – este mult mai mic 
decât cel de 1000 locuinţe la care persoanele care se opun acestui proiect fac referire în mod frecvent. 
 
În vederea achiziţionării proprietăţilor necesare, societatea a întocmit un program de achiziţii de 
proprietăţi conform cu directivele Planului de acţiune pentru strămutare şi relocare (RRAP) stabilite de 
Banca Mondială. 
Din aceste proprietăţi necesare dar neachiziţionate încă, 98% au fost deja evaluate la cererea proprietarilor 
– un pas ce arată că există interes pentru vânzarea proprietăţilor către companie. Acest procent indică 
faptul că există foarte puţini proprietari care nu ar fi dispuşi să îşi vândă locuinţele.   
 
Contrar celor pretinse de persoanele care se opun proiectului minier, nimeni nu vrea să distrugă bisericile 
sau mormintele. În ce priveşte numărul mormintelor, cea mai mare parte a acestor 1905 morminte nu vor 
fi afectate de proiectul minier, deoarece RMGC a proiectat activitatea de exploatare minieră în aşa fel încât 
cimitirele să rămână în acelaşi loc.  
 
Toate reînhumările se vor face la cererea familiilor şi pe cheltuiala RMGC. Acest proces se va face conform 
legislaţiei din România cu privire la reînhumări [1] (art. 151 din Ordonanţa 536/1997) cu obligaţia 
companiei de a acţiona cu respectul cuvenit. Mormintele abandonate vor fi strămutate, cu tot respectul 
cuvenit, în noul cimitir de la Piatra Albă, pentru care au fost rezervate 13 hectare de pământ. 
 
Două biserici şi două case de rugăciune dintre cele 10 lăcaşe de cult din zona de influenţă a proiectului 
Roşia Montană trebuie strămutate sau reconstruite conform planului de dezvoltare a minei. Acestea vor fi 
strămutate  conform doleanţelor congregaţiei, pe cheltuiala RMGC. Construcţia de biserici este un element 
esenţial pentru noua comunitate din Piatra Albă, acestea fiind construite de către companie.  
 
Ceea ce RMP oferă generaţiilor viitoare reprezintă o şansă de continuare a vieţii într-un sat în care viitorul 
– cu rata şomajului în prezent de 70%, ajungând la peste 90% dacă mina propusă de RMGC nu va primi 
autorizaţiile necesare – ar fi foarte nesigur. În cazul în care comunitatea din Roşia Montană va dispărea, 
este posibil ca mormintele şi bisericile să fie lăsate în urmă, aşa cum se întâmplă în celelalte sate 
abandonate din România. Dezvoltarea propusă prin proiectul RMP va menţine satul în viaţă şi va crea 



oportunităţi economice în regiune. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Legile aplicabile ce reglementează relocarea mormintelor şi cimitirelor sunt următoarele: 
(i) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în Monitorul 

oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007;  
(ii) Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi 

sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 317/16.11.1994, completată şi 
modificată ulterior (Legea nr. 98/1994);  

(iii) Ordinul nr.1028/2004 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandările privind mediul de viaţă 
al populaţiei, publicate în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 140/03.07.1997, modificat şi completat 
ulterior (“Ordinul 536/1997”);  

(iv) Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei 
Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial , Partea 1, nr. 660/22.07.2004; 

(v) Ordinul nr. 261/1982 pentru aprobarea regulamentului tip privind administrarea cimitirelor şi 
crematoriilor localităţilor, publicat în Monitorul Oficial nr.67/11/03.1983. 

 
Regulamentul pentru organizarea si funcţionarea cimitirelor parohiale si mănăstireşti din cuprinsul 
eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Decizia Departamentului Cultelor nr. 
16.285/31.12.1981 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 110599/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1192 

Propunerea 
Petentul nu este de acord cu promovarea proiectului Rosia Montana deoarece acest proiect contravine 
conceptului de " dezvoltare durabila", a  triadei economic-social- ecologic. 

Soluţia de 
rezolvare 

Premiza de la care porneşte prezentarea contextului dezvoltării durabile, este faptul că Proiectul Roşia 
Montana (RMP) va fi un catalizator pentru dezvoltarea economică locală şi regională. Este binecunoscut că 
pentru orice tip de dezvoltare industrială majoră efectele vor fi atât pozitive, cât şi negative. RMGC se 
angajează ca atât individual precum şi prin participarea la parteneriate să garanteze faptul că impactul 
pozitiv va fi amplificat. RMGC va avea ca prioritate o abordare participatorie (implicarea publicului 
interesat în luarea deciziilor) acolo unde este posibilă şi va căuta îndrumare din partea autorităţilor locale 
şi regionale şi din partea comunităţii atunci când se vor lua decizii cu referire la probleme ce pot afecta 
dezvoltarea zonei. Efectele negative vor fi atenuate prin măsurile care au fost descrise în raportul studiului 
de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM).  
  
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu privire la 
procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale procesului de 
dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate mai jos ca 5 domenii 
interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
În sprijinul celor afirmate mai sus, RMGC a stabilit o Politică pentru dezvoltare durabilă [1], ce va fi 
prezentată în cadrul acestei anexe. Componentele de susţinere a acestei politici sunt de asemenea 
prezentate, ele fiind un set de iniţiative desfăşurate la nivelul autorităţilor, comunităţii şi a companiei ca 
părţi integrante ale Parteneriatelor şi programelor de dezvoltare durabilă Roşia Montană. 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 1200 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, majoritatea 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 634 de locuri de muncă pe perioada exploatării (prin angajare directă, incluzând şi contractele 
pentru servicii de curăţenie, pază, transport, etc., pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6000 locuri de muncă generate indirect pentru o perioadă de 20 de ani, la nivel local 
şi regional [2]; 

- 1 miliard USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe profit, 
redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din România; 

- 1,5 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România: 400 
milioane USD pe perioada construcţiei (2 ani) şi 1,1 miliarde USD pe perioada activităţii de 
producţie (16 ani); 

 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia Montană, 
RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea propriilor activităţi 
comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii avantajoase, 
accesul la finanţare; 

- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 



juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local şi 
regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului Roşia 
Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru 
nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi gestionarea 
deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1 miliard USD pentru mai mult 
de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor însemna fonduri 
suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea infrastructurii din 
comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Dealul Furcilor din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone comerciale şi 
rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. Planul de Acţiune 
pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea RRAP), accesibile 
întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru TINEri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi capacitatea 
instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât pentru 
localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului pentru 
patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin programe de 
instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, atât direct, la RMGC, 
cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire profesională şi meserii Roşia 
Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei sociale, în 
special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia Montană care este 
sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din zonă, 
pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de operare 
pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca rezultat atenuarea 
impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile de 

afaceri; 
- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în cadrul 

http://www.certapuseni.ro/
mailto:info@rmchp.ro
mailto:info@rmgnp.ro
http://www.certapuseni.ro/


activităţilor economice; 
- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-finanţare, 

incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele RMGC 

cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
Viziunea RMGC asupra beneficiilor sociale şi economice ale RMP este prezentată în Planul de dezvoltare 
durabilă a comunităţii şi în EIM Capitolul 4.8 – Mediul social şi economic. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
În spiritul acestui angajament, RMGC a efectuat deja un program extins de consultări, constând în 1262 
întâlniri individuale şi interviuri, şi în distribuirea de chestionare prin care s-au obţinut peste 500 
răspunsuri, în 18 întâlniri cu grupuri centrale şi 65 de dezbateri publice, pe lângă discuţiile cu autorităţile 
guvernamentale, cu organizaţiile neguvernamentale şi potenţialii acţionari implicaţi. Observaţiile 
publicului interesat au fost folosite pentru pregătirea Planurilor de Management ale EIM aferente 
Proiectului Roşia Montană precum şi la elaborarea anexei la EIM. 
 
Sprijinul dat dezvoltării durabile a zonei va fi derulat în cadrul parteneriatelor, conform îndrumărilor 
diverselor organizaţii cum este Programul pentru dezvoltare al Naţiunilor Unite (PDNU). De exemplu, 
măsurile de atenuare a efectelor negative şi de amplificare a beneficiilor socio-economice vor fi derulate 
sub îndrumarea Centrului de cercetare socio-economică Roşia Montană (info@rmserc.ro), care, la rândul 
său, are ca partener autorităţile locale. Acest lucru va permite o evaluare transparentă a eficienţei 
sprijinului dat procesului de dezvoltare durabilă şi va pune la dispoziţie un forum pentru implementarea 
îmbunătăţirilor necesare. 
 
Alte parteneriate ce sprijină procesul de dezvoltare durabilă sunt prezentate mai jos în această anexă, în 
capitolul intitulat Parteneriate şi programe de dezvoltare durabilă a comunităţii Roşia Montană. 
(www.rmsdpps.ro) 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca investiţie 
majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va promova dezvoltarea 
activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această creştere calitativă a climatului 
investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care să se dezvolte în paralel cu RMP, chiar 
dacă se depăşeşte cu mult sfera activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării 
economice este un beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Aceasta este o versiune îmbunătăţită a politicii ce a fost deja prezentată în planurile de management 
prezentate în documentaţia EIM – politica a fost îmbunătăţită ca urmare a comentariilor şi observaţiilor 
primite în urma consultărilor publice. 
 
[2] Economiştii au argumentat faptul că efectul multiplicator al RMP este de ordinul a 1 loc de muncă 
direct la 30 de locuri de muncă permanente indirecte timp de peste douăzeci de ani - metodologia utilizată 
poate fi consultată prin cerere directă depusă la RMGC. Cu toate acestea, aici se foloseşte un raport mai 
conservator de 1 : 10 – Direct : Indirect, pentru a respecta efectele multiplicatoare acceptate la nivel 
internaţional pentru marile proiecte de exploatare minieră din regiunile sărace, după cum se menţionează 
în Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD 2006) Politici în domeniul 
mărfurilor pentru dezvoltare: un nou cadru pentru lupta împotriva sărăciei. TD/B/COM.1/75, Geneva, 
Elveţia. Din experienţă ştim că acestea sunt cifrele des folosite şi în Canada.  

 

mailto:info@rmserc.ro
http://www.rmsdpps.ro/


Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

1692 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 110716/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1214 

Propunerea 
Petentul nu este de acord cu propunerea de exploatare miniera de aur si argint din Rosia Montana, care ar 
aduce atingere vestigiilor istorice, sanatatii mediului ambiant si dezvoltarii economice viitoare. 

Soluţia de 
rezolvare 

Petentul pune în discuţie câteva chestiuni care vor fi tratate separat. 
 
În ceea ce priveşte dezvoltarea economică, infuzia considerabilă de investiţii în zona respectivă, dacă este 
gestionată corect, ar trebui să stimuleze alte tipuri de dezvoltare. Roşia Montană Gold Corporation 
(RMGC) s-a angajat să promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen lung în cadrul planului său de 
dezvoltare durabilă.  
 
Sub auspiciile Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), se va forma un număr de grupuri 
de lucru, iar unul dintre acestea va avea sarcina de a explora posibilităţile de dezvoltare. Aceste grupuri de 
lucru vor fi formate din reprezentanţi ai Guvernului, ai comunităţii şi RMGC. Grupurile de lucru vor fi 
deschise la sugestiile şi contribuţiile venite de la toate părţile interesate. 
 
În ce priveşte impactul asupra mediului, Proiectul Roşia Montană (RMP) este elaborat în conformitate cu 
standardele UE şi legislaţia din România – respectându-le pe cele mai stricte dintre acestea. Întrucât 
regiunea Roşia Montană este afectată de poluare ca urmare a practicilor miniere necorespunzătoare din 
trecut, activităţile miniere moderne vor remedia daunele aduse mediului în trecut şi care datează de pe 
vremea romanilor.   
 
În sfârşit, cu privire la patrimoniul arheologic al zonei, compania a luat măsuri în vederea conservării 
aspectelor definitorii ale patrimoniului arheologic din regiunea Roşia Montană. Siturile istorice nu vor fi 
afectate de proiectul minier pentru că sunt situate în afara zonei industriale. Cercetările arheologice şi 
arhitecturale întreprinse în ultimii 6 ani au permis identificarea perimetrelor în care se află elementele de 
patrimoniu cultural. În prezent, aceste perimetre au fost clasificate ca zone protejate. Artefactele şi 
monumentele istorice din această zonă sunt în prezent supuse lucrărilor de cercetare şi restaurare. Acestea 
vor deveni în curând o sursă suplimentară de venit pentru comunitatea locală. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

1510, 1514, 1723, 1870, 1871, 1872, 1873, 2613, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3233 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 111063/25.08.2006 si Nr. 75904/04.09.2006, Nr. 111059/25.08.2006, Nr. 
110779/25.08.2006, Nr. 110933/25.08.2006, Nr. 110932/25.08.2006, Nr. 
110931/25.08.2006, Nr. 110930/25.08.2006, Nr. 112385/25.08.2006, Nr. 
112880/25.08.2006, Nr. 112875/25.08.2006, Nr. 112868/25.08.2006, Nr. 
112873/25.08.2006, Nr. 112874/25.08.2006, Nr. 111448/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1215 

Propunerea 
Petentul cere MMGA sa nu emita acordul de mediu pentru Proiectul de exploatare miniera Rosia Montana 
aducand urmatoarele argumente: 
Exploatarea cu cianuri ar compromite potentialul turistic din zona; 

Soluţia de 
rezolvare 

Dezvoltarea potenţialului turistic al Roşiei Montane se poate face în paralel cu operaţiunile miniere. 
Capitolul 5 al raportul la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) identifică şi evaluează 
alternativele proiectului. Important este că EIM concluzionează că proiectul nu exclude dezvoltarea altor 
ramuri industriale, cum ar fi turismul. Dimpotrivă, proiectul minier ar elimina unele dintre impedimentele 
semnificative deja existente în calea creării altor ramuri industriale, cum ar fi poluarea, căile de acces 
necorespunzătoare şi alte probleme care au apărut din lipsa unor investiţii din interior. Aşa cum se descrie 
în Volumul 14, 4.8 Mediul social şi economic, şi Volumul 31, Planul de dezvoltare durabilă a comunităţii, 
în prezent există unele activităţi turistice în Roşia Montană. Totuşi, industria turistică nu este în prezent 
un motor economic puternic. 
 
Datorită faptului că Proiectul Roşia Montană (RMP) afectează numai 4 din cele 16 localităţi ale comunei 
Roşia Montană, aceasta ar putea să-şi dezvolte, în continuare, potenţialul. Există iniţiative în acest sens, 
cum ar fi „Modelul de dezvoltare a turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea durabilă a localităţilor Zlatna, 
Bucium, Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă la activităţile de minerit mono-industriale”, întocmit 
de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism (INCDT) şi publicat în aprilie 2006, chiar 
când EIM era depus la Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.   
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus realizarea unui studiu care stabileşte modalitatea de 
promovare a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism printr-un 
proiect integrat:  
 
„Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci când va exista ceva 
de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, 
cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) 
puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier 
precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, fondurile necesare 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi planurile sale de gestionare a 
patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 milioane de USD pentru protecţia patrimoniului 
cultural de o manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate 
deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine financiar 
persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage 
turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia 
Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate 
(ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tăul Găuri – care, toate, vor 
reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a încuraja 
creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 
13658.R01).  
 
Există câteva exemple bune în care turismul şi mineritul s-au dezvoltat împreună. Au fost menţionate 
exemplele Minei de aur Martha, din Waihi, Noua Zeelandă şi a Minei de aur Rio Narcea din Spania, iar cel 
din urmă exemplu apare şi în documentul „Cea mai bună referinţă” al UE, privind managementul 
deşeurilor miniere. Acest lucru se întâmplă deoarece minele sunt exploatate eficient, în siguranţă şi 
protejează mediul. Pentru că aceste mine se află în regiuni cu un istoric îndelungat în minerit, vizitatorilor 



li se poate prezenta atât vechea tehnologie folosită, cât şi cea nouă. Roşia Montană se află într-o bună 
poziţie şi poate profita de istoricul său în domeniul mineritului, iar RMGC îşi propune să-şi administreze 
operaţiunile cu respectarea acestei practici.  Alte exemple au fost dezbătute în cadrul Roşia Montană 
Propuneri Iniţiale pentru Turism.  
 
Deoarece cianurile sunt substanţe deosebit de toxice, iar fabricarea, livrarea, folosirea şi îndepărtarea lor 
trebuie gestionate cu foarte mare grijă, RMGC a semnat Codul Internaţional de Management al Cianurilor, 
care necesită adoptarea celei mai bune practici de management a cianurii. RMGC va obţine cianuri de la un 
producător care, la rândul său, va semna Codul.   
 
Datorită faptului că cianura se foloseşte foarte des la extracţia aurului, Uniunea Europeană a emis recent o 
Directivă privind managementul deşeurilor din industriile extractive. [1] Aceasta a fost folosită ca punct de 
referinţă în proiectarea RMP pentru extracţia aurului de la Roşia Montană şi, în particular, a planului de 
management a cianurii. În conformitate cu cerinţele impuse, cianura din sterilele de procesare ce se va 
depune în iazul de decantare nu va avea conţinuturi care să fie toxice pentru oameni, mamifere şi păsări, şi 
anume peste 10 părţi la un milion (ppm). Pentru a se putea realiza acest lucru, cea mai mare parte din 
cianură va fi recuperată din circuitele de procesare pentru reutilizare, iar nivelele de cianură reziduală vor fi 
reduse la sub 10 ppm folosind un proces chimic brevetat (circuit de distrugere a cianurii). 
 
O descriere simplificată a sistemului de procesare a minereurilor şi utilizarea şi managementul cianurii 
poate fi găsită în Rezumatul fără caracter tehnic. Soluţia de cianură se foloseşte pentru dizolvarea 
particulelor microscopice de aur şi argint din minereu, după ce acesta a fost spart şi măcinat până s-a 
obţinut o pudră fină (leşierea minereurilor). Pentru extragerea metalelor din soluţia de cianură (absorbţie) 
se foloseşte carbon, iar apoi aurul şi argintul sunt separate de carbon folosind curent electric (extracţie 
electrolitică). Soluţia de cianură şi carbonul sunt apoi refolosite pentru minimizarea deversărilor de 
deşeuri. 
 
Referinţe:  
[1] Directiva 2006/21/EC a Parlamanetului şi Consiliului European cu privire la managementul deşeurilor 
rezultate din industria extractivă. 

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

1723, 1870, 1871, 1872, 1873, 2613, 3029, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3233 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 110779/25.08.2006, Nr. 110933/25.08.2006, Nr. 110932/25.08.2006, Nr. 
110931/25.08.2006, Nr. 110930/25.08.2006, Nr. 112385/25.08.2006, Nr. 
111761/25.08.2006, Nr. 112880/25.08.2006, Nr. 112875/25.08.2006, Nr. 
112868/25.08.2006, Nr. 112873/25.08.2006, Nr. 112874/25.08.2006, Nr. 
111448/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1219 

Propunerea Motivatia simplista ca se vor crea locuri de munca nu rezista. 

Soluţia de 
rezolvare 

Este adevărat că datorită proiectului Proiectului Roşia Montană (RMP) vor fi create în medie 1.200 locuri 
de muncă în timpul perioadei de construcţie care va dura 2 ani. 
 
Pe parcursul celor 16 ani de exploatare RMP va genera 634 locuri de muncă (angajare directă inclusiv 
pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele). Ne aşteptăm ca cele mai multe 
dintre aceste locuri de muncă să fie ocupate cu forţă de muncă locală, din zona de impact a proiectului.[1] 
Aceste locuri de muncă, însă, nu reprezintă singurul avantaj al proiectului. Prin proiectul minier, ce 
reprezintă un catalizator economic, Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) se angajează să acţioneze 
proactiv în vederea creării unui mediu de afaceri care să permită promovarea dezvoltării durabile locale, cu 
toate tipurile de întreprinderi care nu desfăşoară activităţi miniere. Acest program va fi dezvoltat pe toată 
durata proiectului şi va fi conceput pentru a funcţiona în mod independent, după închiderea minei.   
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Proiectul Roşia Montană, raportul la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), 
Rezumatul fără caracter tehnic, vol. 19, pag. 7.  

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

1510, 1514, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 
2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2594 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 111063/25.08.2006 si Nr. 75904/04.09.2006, Nr. 111059/25.08.2006, Nr. 
111392/25.08.2006, Nr. 111399/25.08.2006, Nr. 111400/25.08.2006, Nr. 
111401/25.08.2006, Nr. 111401BIS/25.08.2006, Nr. 111393/25.08.2006, Nr. 
111395/25.08.2006, Nr. 111396/25.08.2006, Nr. 111397/25.08.2006, Nr. 
111398/25.08.2006, Nr. 111391/25.08.2006, Nr. 111390/25.08.2006, Nr. 
111389/25.08.2006, Nr. 111388/25.08.2006, Nr. 111378/25.08.2006, Nr. 
111394/25.08.2006, Nr. 111403/25.08.2006, Nr. 111404/25.08.2006, Nr. 
111405/25.08.2006, Nr. 111406/25.08.2006, Nr. 111407/25.08.2006, Nr. 
111377/25.08.2006, Nr. 111375/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1258 

Propunerea 
Motivatia simplista ca se vor crea locuri de munca. 
VEZI CONTINUT CONTESTATIE TIP 1 

Soluţia de 
rezolvare 

Este adevărat că datorită proiectului Roşia Montană (RMP), vor fi create în medie 1.200 locuri de muncă 
în timpul perioadei de construcţie de 2 ani. Ne aşteptăm ca majoritatea dintre aceste locuri de muncă să fie 
ocupate cu forţă de muncă locală, din zona de impact a proiectului. 
 
Pe parcursul celor 16 ani de exploatare, RMP va genera 634 locuri de muncă (angajare directă inclusiv 
pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele). Ne aşteptăm ca cele mai multe 
dintre aceste locuri de muncă să fie ocupate cu forţă de muncă locală, din zona de impact a proiectului.[1]  
 
Locurile de muncă nu reprezintă, însă, singurul avantaj al proiectului. 
 
Prin proiectul minier ce reprezintă un catalizator economic, Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) se 
angajează să acţioneze proactiv în vederea creării unui mediu de afaceri care să permită promovarea 
dezvoltării durabile locale, cu toate tipurile de întreprinderi care nu desfăşoară activităţi miniere. Acest 
program va fi dezvoltat pe durata proiectului şi va fi conceput pentru a funcţiona în mod independent 
după închiderea minei.   
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Proiectul Roşia Montană, Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (EIM), Rezumatul 
fără caracter tehnic, vol. 19, pag. 7 Dacă sunt incluse locurile de muncă suplimentare necesare pentru 
asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele, numărul locurilor de muncă directe va fi 
de 634. 

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 111857/25.08.2006, Nr. 111863/25.08.2006, Nr. 111864/25.08.2006, Nr. 
111865/25.08.2006, Nr. 111866/25.08.2006, Nr. 111867/25.08.2006, Nr. 
111759/25.08.2006, Nr. 111758/25.08.2006, Nr. 111757/25.08.2006, Nr. 
112163/25.08.2006, Nr. 112164/25.08.2006, Nr. 112165/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1260 

Propunerea Nu exista un studiu separat al conditiilor initiale ale comunitatii; 

Soluţia de 
rezolvare 

Nici Termenii de Referinţă (TOR) emişi de Ministerul Mediului şi Gospodării Apelor (MMGA) din 
România, Ordinul 863/2002 – Anexa 2 – Ghid Metodologic al etapei de monitorizare a finalizării EIM – 
Partea II (structura raportului la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM)) nici Directiva UE 
cu privire la EIM nu impun efectuarea unui studiu detaliat privind condiţiile iniţiale socio-economice 
pentru EIM. Cu toate acestea, au fost efectuate studii privind condiţiile iniţiale pentru a se înţelege 
potenţialul impact al proiectului Roşia Montană (RMP), au fost elaborate măsuri pentru diminuarea 
impactului negativ şi creşterea impactului pozitiv. 
 
Compania s-a angajat să promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen lung în cadrul planului său de 
dezvoltare durabilă. Sperăm că, sub auspiciile Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), 
vor fi create o serie de grupuri de lucru, dintre care unul va fi desemnat să realizeze un studiu privind 
condiţiile iniţiale de la nivelul comunităţii.Membrii acestor grupuri de lucru vor fi reprezentanţi ai 
Guvernului, ai comunităţii şi ai Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) şi vor fi deschişi la sugestiile şi 
contribuţiile tuturor părţilor interesate. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 111857/25.08.2006, Nr. 111863/25.08.2006, Nr. 111864/25.08.2006, Nr. 
111865/25.08.2006, Nr. 111866/25.08.2006, Nr. 111867/25.08.2006, Nr. 
111759/25.08.2006, Nr. 111758/25.08.2006, Nr. 111757/25.08.2006, Nr. 
112163/25.08.2006, Nr. 112164/25.08.2006, Nr. 112165/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1262 

Propunerea Capitolele din EIM referitoare la populatia din zona nu au baza stiintifica; 

Soluţia de 
rezolvare 

Nu suntem de acord. Studiul socio-economic asupra gospodăriilor din Roşia Montană este documentat în 
studiul Planning Alliance din 2002 – Proiectul minier pentru extracţia aurului de la Roşia Montană – Gold 
and Cold: Caracteristicile comunităţilor din zona de impact, Planning Alliance.[1]  
 
Acest studiu a inclus administrarea unui chestionar în cadrul unui număr de 247 de gospodării 
reprezentând circa 25% dintre gospodăriile afectate. Sunt incluse şi discuţii de grup şi interviuri cu 
persoanele cheie din comunitate. Chestionarele adresate gospodăriilor şi persoanelor cheie din comunitate 
au fost concepute pentru a se obţine informaţii socio-economice esenţiale asupra gospodăriilor afectate. 
Indicatorii şi/sau zonele de analiză au inclus: angajare, venituri, fluxul veniturilor, agricultura (inclusiv 
creşterea animalelor şi grădinăritul), educaţie, sănătate, infrastructură şi modul de percepere a proiectului 
Roşia Montană (RMP). 
 
Reference: 
[1] www.povesteaadevarata.ro 

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

2984 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 111777/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1268 

Propunerea SIM nu raspunde la intrebarea "cum se va rezolva problema sociala dupa incetarea proiectului 

Soluţia de 
rezolvare 

Dimpotrivă, raportul la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) analizează alte industrii 
care s-ar putea dezvolta şi identifică obstacolele şi constrângerile care împiedică în prezent o asemenea 
dezvoltare alternativă. Astfel, raportul la studiul EIM concluzionează că prin proiectul Roşia Montană 
(RMP) nu numai că nu se exclude dezvoltarea altor industrii, ba chiar se facilitează şi se face posibil acest 
lucru. 
 
În plus, Planul de dezvoltare durabilă a comunităţii prevede în mod expres dezvoltarea activităţilor 
economice altele decât cele de minerit, care va avea loc pe durata RMP şi după închiderea minei. În acest 
scop, planul de închidere al RMP este de asemenea conceput astfel încât să permită o folosire a 
amplasamentului în scopuri productive şi să creeze un avantaj, mai degrabă, decât o responsabilitate. 
 
Această abordare este documentată prin liniile directoare internaţionale cu privire la activităţile miniere, 
prevăzute în documentul UE BAT 2004 pentru industria minieră. 
 
Infuzia de investiţii în zonă, dacă este gestionată corect, ar trebui să stimuleze şi alte tipuri de dezvoltare. 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) se angajează să promoveze oportunităţi de dezvoltare pe 
termen lung în cadrul planului său de dezvoltare durabilă.  
 
La momentul închiderii, compania va face tot ce îi va sta în putinţă pentru forţa de muncă existentă, 
asigurându-i asistenţă în găsirea unui alt loc de muncă. 
 
Conform prevederilor Art. 52 (1) din Legea Minelor nr. 85/2003, pentru încetarea activităţilor miniere, 
companiile ar trebui să înainteze autorităţilor competente o cerere însoţită de planul de încetare a 
activităţilor miniere, cu descrierea detaliată a acţiunilor necesare pentru o închidere eficientă a minei. 
Planul de Închidere a Minei ar trebui să conţină, printre altele, un program, de protecţie socială pentru 
personal. 
 
Având în vedere experienţa şi abilităţile dobândite de muncitori, aceştia pot ocupa locurile existente în 
cadrul altor proiecte de minerit într-o regiune cu potenţial semnificativ de dezvoltare a resurselor 
minerale. Ca alternativă, RMGC va asigura oportunităţi de recalificare şi asistenţă pentru înfiinţarea unor 
afaceri în alte domenii decât cel minier. 
 
Unele din aspectele cele mai importante ale dezvoltării sunt îmbunătăţirea şi dezvoltarea capacităţilor 
comunităţii si ale autorităţilor locale. Chiar înainte să înceapă proiectul, compania este interesată să 
lucreze împreună cu comunitatea pentru găsirea celor mai bune soluţii de dezvoltare pentru zonă. Sub 
auspiciile Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), se va înfiinţa un număr de grupuri de 
lucru, dintre care unuia i se va încredinţa sarcina explorării oportunităţilor de dezvoltare.  
 
Între timp, un număr de programe deja existente au ca scop îmbunătăţirea profilului educaţional şi a 
nivelului de calificare, pentru a corespunde necesităţilor proiectului şi pentru a încuraja oamenii să se 
gândească la alte căi de câştigare a traiului în afară de minerit. Programul de calificare profesională este 
unul din aceste programe. 
 
RMGC a înfiinţat Roşia Montană MicroCredit, sub numele de “IFN Gabriel Finance SA”,  pentru 



încurajarea investitorilor locali. Acest micro-creditor va furniza finanţare şi resursele necesare pentru 
localnicii din Roşia Montană, Abrud, Câmpeni şi Bucium, cu scopul de a sprijini înfiinţarea de 
microîntreprinderi sau extinderea celor deja existente. Instruirea în domeniul afacerilor face parte din 
programul de calificare profesională. Se înfiinţează de asemenea un incubator de afaceri.  
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

2984 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 111777/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1269 

Propunerea Proiectul nu respecta egalitatea de sanse si va adanci dupa terminarea lui problemele sociale 

Soluţia de 
rezolvare 

Nu înţelegem exact la ce vă referiţi când spuneţi “egalitate de şanse”.  
 
În conformitate cu Legea nr. 202/2002 referitoare la egalitatea de şanse dintre bărbaţi şi femei, compania 
promovează o politică de tratament şi şanse egale atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei, în ceea ce 
priveşte relaţiile de recrutare şi angajare. Proiectul Roşia Montană (RMP) va crea în medie un număr de 
1.200 locuri de muncă pe perioada de 2 ani de construcţii. Se estimează că majoritatea acestora  vor fi 
ocupate de localnici, din zona de impact a proiectului. Pe durata celor 16 ani de exploatare, RMP va genera 
634 locuri de muncă (directe, inclusiv pentru asigurarea serviciilor de curăţenie, pază, transport şi altele). 
De asemenea, se prognozează că cele mai multe dintre acestea vor fi ocupate de localnici, din zona de 
impact a proiectului.[1]  
 
Dacă forţa de muncă existentă nu are calificarea corespunzătoare, vor fi disponibile programe de calificare 
pentru îmbunătăţirea bazei de abilităţi. Angajările se vor face prioritar cu localnici din Roşia Montană 
pentru ca aceştia să poată munci în cadrul proiectului. Dacă locurile de muncă nu se ocupă cu forţa 
disponibilă la nivel local, recrutarea se va face la nivel regional  
 
Prin urmare problemele sociale nu se vor accentua. Dimpotrivă, infuzia de investiţii în zonă, dacă este 
gestionată corect, ar trebui să stimuleze şi alte tipuri de dezvoltare. Roşia Montană Gold Corporation 
(RMGC) se angajează să promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen lung în cadrul planului său de 
dezvoltare durabilă. Vezi Anexa Roşia Montană Programe şi Parteneriate pentru Dezvoltare Durabilă. 
 
Conform prevederilor Art. 52 (1) din Legea Minelor nr. 85/2003, pentru încetarea activităţilor miniere, 
companiile ar trebui să înainteze autorităţilor competente o cerere însoţită de planul de încetare a 
activităţilor miniere, cu descrierea detaliată a acţiunilor necesare pentru o închidere eficientă a minei. 
Planul de Închidere a Minei ar trebui să conţină, printre altele, un program, de protecţie socială pentru 
personal. 
 
La momentul închiderii, compania va face tot ce îi va sta în putinţă pentru forţa de muncă existentă, 
asigurându-i asistenţă în găsirea unui alt loc de muncă. Având în vedere experienţa şi abilităţile dobândite 
de muncitori, aceştia pot ocupa locurile existente în cadrul altor proiecte de minerit într-o regiune cu 
potenţial semnificativ de dezvoltare a resurselor minerale. Ca alternativă, RMGC va asigura oportunităti 
de recalificare şi asistenţă pentru înfiinţarea unor afaceri în alte domenii decât cel minier. Planul de 
închidere al RMP este de asemenea conceput astfel încât amplasamentul minei să fie restituit folosinţei 
publice în scopuri productive.  
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Proiectul Roşia Montană, Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (EIM), Rezumatul 
fără caracter tehnic, vol. 19, pag. 7. Dacă sunt incluse şi locurile de muncă suplimentare generate pentru 
asigurarea serviciilor de curăţenie, securitate, transport şi altele, numărul locurilor de muncă directe se 
ridică la 634. 

 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

2984 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 111777/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1275 

Propunerea Nu se explica efectele asupra comunitatii locale cauzate de inchiderea exploatarii 

Soluţia de 
rezolvare 

Desfăşurată pe parcursul a 20 ani, infuzia de investiţii în zonă, dacă este administrată corect, ar trebui să 
stimuleze şi alte tipuri de dezvoltare. Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) se angajează să 
promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen lung în cadrul planului său de dezvoltare durabilă. 
 
Conform prevederilor Art. 52 (1) din Legea Minelor nr. 85/2003, pentru încetarea activităţilor miniere, 
companiile ar trebui să înainteze autorităţilor competente o cerere însoţită de planul de încetare a 
activităţilor miniere, cu descrierea detaliată a acţiunilor necesare pentru o închidere eficientă a minei. 
Planul de Închidere a Minei ar trebui să conţină, printre altele, un program, de protecţie socială pentru 
personal. 
 
La momentul închiderii, compania va face tot ce îi va sta în putinţă pentru forţa de muncă existentă, 
asigurându-i asistenţă în găsirea unui alt loc de muncă. Având în vedere experienţa şi abilităţile dobândite 
de muncitori, aceştia pot ocupa locurile existente în cadrul altor proiecte de minerit într-o regiune cu 
potenţial semnificativ de dezvoltare a resurselor minerale. Ca alternativă, RMGC va asigura oportunităţi 
de recalificare şi asistenţă pentru înfiinţarea unor afaceri în alte domenii decât cel minier.  
 
Unul din aspectele cele mai importante ale dezvoltării este îmbunătăţirea şi extinderea capacităţilor 
comunităţii si ale autorităţilor locale. Chiar înainte să înceapă proiectul, compania este interesată să 
lucreze împreună cu comunitatea pentru găsirea celor mai bune soluţii de dezvoltare pentru zonă. Sperăm 
că, sub auspiciile Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), se va înfiinţa un număr de 
grupuri de lucru, dintre care unuia i se va încredinţa sarcina explorării oportunităţilor de dezvoltare. 
 
Intre timp, un număr de programe deja existente au ca scop îmbunătăţirea profilului educaţional şi a 
nivelului de calificare din comunitate, pentru a corespunde necesităţilor proiectului şi pentru a încuraja 
oamenii să se gândească la alte căi de câştigare a traiului în afară de minerit. Programul de calificare 
profesională este unul dintre aceste programe. Instruirea în domeniul afacerilor face parte din programul 
de calificare profesională. Se înfiinţează de asemenea un incubator de afaceri.  
 
În ianuarie 2007 RMGC a înfiinţat Roşia Montană MicroCredit, sub numele de “IFN Gabriel Finance SA”,  
pentru încurajarea investitorilor locali. Acest micro-creditor are rolul de a furniza finanţare şi resursele 
necesare pentru oamenii din Roşia Montană, Abrud, Câmpeni şi Bucium, cu scopul de sprijinire a 
localnicilor pentru înfiinţarea de microîntreprinderi sau extinderea celor deja existente. 
 
Planul de închidere al RMP este de asemenea conceput astfel încât amplasamentul minei să fie restituit 
folosinţei publice în scopuri productive. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

2984 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 111777/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1284 

Propunerea Care este rolul Fundatiei in acest proiect? 

Soluţia de 
rezolvare 

În prezent, făcând parte din raportul la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), Fundaţia 
Roşia Montană îşi redefineşte rolul şi orientarea. Activităţile Planului de dezvoltare durabilă a comunităţii, 
care au fost concepute iniţial ca aflându-se sub tutela Fundaţiei (activităţi orientate către afaceri: incubator 
de afaceri, centru de consiliere pentru afaceri, facilitate de micro-finanţare, precum şi activităţi sociale: 
centru de pregătire şi instruire) au fost promovate independent, prin parteneriate şi cu participarea 
comunităţii în  privinţa luării deciziilor – o modalitate de preferat pentru promovarea programelor de 
dezvoltare socială şi economică. 
 
În continuare, Fundaţia îşi va îndrepta atenţia asupra problemelor de păstrare a moştenirii patrimoniului 
cultural, forma finală a programelor urmând a fi stabilită împreună cu comunitatea.   
 
În ceea ce priveşte politica, pe baza căreia compania îşi ghidează eforturile de dezvoltare durabilă, Roşia 
Montană Gold Corporation (RMGC) nu se consideră principalul furnizor, ci un partener. Implicarea 
comunităţii este considerată ca  punct de pornire, urmând ca de-a lungul timpului, pe măsură ce 
comunitatea îşi creează capacitatea de a derula programele pe cont propriu, compania să transfere 
controlul asupra programelor înfiinţate în prezent, comunităţii şi instituţiilor ei.  
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

14, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 
70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
151, 152, 158, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 206, 
210, 211, 212, 213, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 235, 
236, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 
264, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 286, 288, 289, 293, 297, 299, 304, 
305, 306, 307, 329, 331, 332, 334, 338, 353, 354, 357, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 
367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 380, 382, 383, 390, 391, 392, 393, 394, 
404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 416, 418, 420, 421, 422BIS, 430, 433, 436, 
437, 440, 441, 444, 446, 447, 448, 449, 452, 453, 454, 455, 456, 460, 462, 471, 472, 475, 
478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 
496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 
514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 
532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 538BIS, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 
568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 
604, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 
623, 624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 
642, 643, 644, 645, 646, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 
764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 
782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 
818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 
836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 
854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 873, 875, 
877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 894, 895, 896, 897, 
898, 899, 900, 908, 909, 910, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 924, 925, 926, 927, 928, 
929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 
947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 
965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 
983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 1008, 1009, 
1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 
1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 
1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 
1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 
1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 
1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1245, 1251, 1252, 1253, 
1254, 1255, 1256, 1257, 1259, 1260, 1352, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 
1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 
1382, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 
1398, 1399, 1400, 1401, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 
1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 
1444, 1445, 1447, 1448, 1449, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1457, 1458, 1459, 1462, 
1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 
1477, 1478, 1483, 1485, 1489, 1494, 1495, 1501, 1502, 1503, 1508, 1513, 1531, 1532, 
1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1540, 1555, 1561, 1562, 1563, 1564, 1568, 1569, 1570, 
1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 
1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1603, 
1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1612, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 
1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 
1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 
1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 



1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1684, 1685, 1687, 
1689, 1690, 1691, 1693, 1697, 1698, 1700, 1704, 1706, 1707, 1711, 1712, 1712BIS, 
1713, 1713BIS, 1714, 1715, 1716, 1717, 1722, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 
1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 
1744, 1745, 1746, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 
1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 
1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1780, 1784, 1785, 1786, 1791, 1792, 1793, 1795, 1796, 
1797, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 
1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1830, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 
1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 
1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1874, 1875, 1876, 1877, 
1878, 1879, 1881, 1882, 1883, 1898, 1899, 1900, 1901, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 
1908, 1909, 1912, 1923, 1924, 1925, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 
1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 
1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 
1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 
2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 
2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 
2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 
2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 
2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 
2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 
2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 
2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 
2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 
2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 
2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 
2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 
2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 
2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 
2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 
2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 
2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2270, 2271, 2272, 
2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 
2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 
2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 
2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 
2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 
2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 
2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 
2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 
2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 
2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 
2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 
2427, 2428, 2429, 2430, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 
2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 
2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 
2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 
2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 
2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 
2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2520BIS, 2521, 2522, 2523, 
2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 
2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 
2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 
2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 



2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2594, 2596, 
2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2611, 2612, 
2618, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 
2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 
2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 
2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 
2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 
2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 
2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 
2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 
2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 
2748, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 
2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 
2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 
2791, 2792, 2793, 2794, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 
2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 
2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 
2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 
2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2869, 2869BIS, 2870, 2871, 2872, 
2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 
2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 
2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 
2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 
2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 
2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 
2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 
2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2985, 
2987, 2988, 2989BIS, 2990BIS, 2991BIS, 2992BIS, 2993BIS, 3000, 3001, 3039, 3047, 
3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 
3062, 3112, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3201, 3202, 3203, 3204, 
3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 
3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3228, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 
3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 
3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 
3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 
3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 
3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 
3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 
3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 
3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 
3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 
3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 
3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 
3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 
3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 
3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 
3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 
3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 
3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 
3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 
3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 
3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 
3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 
3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 
3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 
3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 
3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 
3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 
3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 



3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 
3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 
3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 
3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 
3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 
3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 
3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 
3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 
3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 
3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 
3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 
3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3817, 3818, 3819, 3820, 
3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 
3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 
3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 
3863, 3864, 3865, 19/D;5474/B, 20/D;5475/B, 21/D;5476/B, 22/D;5477/B, 
23/D;5478/B, 24/D;5479/B, 25/D;5480/B, 26/D;5481/B, 27/D;5482/B, 28/D;5483/B, 
29/D;5484/B, 5606, 5607, 5608, 5609, 5610, 32/D;5611/B, 36, 42, 43, 44, 45, 49, 51 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 108386/19.07.2006 si Nr. 74152/AF/20.07.2006, Nr. 108384/19.07.2006 si Nr. 
74150/AF/20.07.2006, Nr. 1081385/19.07.2006 si Nr. 74151/AF/20.07.2006, Nr. 
1081330/17.07.2006 si Nr. 74153/AF/20.07.2006, Nr. 108444/21.07.2006 si Nr. 
74177/AF/24.07.2006, Nr. 74173/AF/24.07.2006, Nr. 108407/20.07.2006 si Nr. 
74172/AF/24.07.2006, Nr. 108408/20.07.2006 si Nr. 74171/AF/24.07.2006, Nr. 
108479/24.07.2006 si Nr. 74179/AF/25.07.2006, Nr. 108449/21.07.2006 si Nr. 
74180/AF/25.07.2006, Nr. 108478/24.07.2006 si Nr. 74181/AF/25.07.2006, Nr. 
108475/24.07.2006 si Nr. 74182/AF/25.07.2006, Nr. 108474/24.07.2006 si Nr. 
74183/AF/25.07.2006, Nr. 108474/24.07.2006 si Nr. 74184/AF/25.07.2006, Nr. 
108473/24.07.2006 si Nr. 74185/AF/25.07.2006, Nr. 108472/24.07.2006, Nr. 
108471/24.07.2006 si Nr. 74187/AF/25.07.2006, Nr. 108563/26.07.2006 si Nr. 
74192/AF/26.07.2006, Nr. 108562/26.07.2006 si Nr. 108474/24.07.2006 si Nr. 
74193/AF/26.07.2006, Nr. 108561/26.07.2006 si Nr. 74194/AF/26.07.2006, Nr. 
108559/26.07.2006 si Nr. 74195/AF/26.07.2006, Nr. 108558/26.07.2006. si Nr. 
74196/AF/26.07.2006, Nr. 108557/26.07.2006 si Nr. 74197/AF/26.07.2006, Nr. 
108555/26.07.2006 si Nr. 74198/AF/26.07.2006, Nr. 108554/26.07.2006 si Nr. 
74199/AF/26.07.2006, Nr. 108553/26.07.2006 si Nr. 74200/AF/26.07.2006, Nr. 
108556/26.07.2006 si Nr. 74201/AF/26.07.2006, Nr. 108552/26.07.2006 si Nr. 
74202/AF/26.07.2006, Nr. 108522/25.07.2006 si Nr. 74203/AF/26.07.2006, Nr. 
108521/25.07.2006 si Nr. 74204/AF/26.07.2006, Nr. 108520/25.07.2006 si Nr. 
74205/AF/26.07.2006, Nr. 108519/25.07.2006 si Nr. 74206/AF/26.07.2006, Nr. 
108518/25.07.2006 si Nr. 74207/AF/26.07.2006, Nr. 108517/25.07.2006 si Nr. 
74208/AF/26.07.2006, Nr. 108494/25.07.2006 si Nr. 74209/AF/26.07.2006, Nr. 
108493/25.07.2006 si Nr. 74210/AF/26.07.2006, Nr. 108489/25.07.2006 si Nr. 
74211/AF/26.07.2006, Nr. 108564/26.07.2006 si Nr. 74212/AF/26.07.2006, Nr. 
108601/28.07.2006 si Nr. 74221/AF/28.07.2006, Nr. 108602/28.07.2006 si Nr. 
74222/AF/28.07.2006, Nr. 108603/28.07.2006 si Nr. 74223/AF/28.07.2006, Nr. 
108605/28.07.2006 si Nr. 74225/AF/28.07.2006, Nr. 108606/28.07.2006 si Nr. 
74226/AF/28.07.2006, Nr. 108607/28.07.2006 si Nr. 74227/AF/28.07.2006, Nr. 
108608/28.07.2006 si Nr. 74228/AF/28.07.2006, Nr. 108610/28.07.2006 si Nr. 
74230/AF/28.07.2006, Nr. 108611/28.07.2006 si Nr. 74231/AF/28.07.2006, Nr. 
108612/28.07.2006 si Nr. 74232/AF/28.07.2006, Nr. 108613/28.07.2006 si Nr. 
74233/AF/28.07.2006, Nr. 108615/28.07.2006 si Nr. 74235/AF/28.07.2006, Nr. 
108616/28.07.2006 si Nr. 74236/AF/28.07.2006, Nr. 108617/28.07.2006 si Nr. 
74237/AF/28.07.2006, Nr. 108618/28.07.2006 si Nr. 74238/AF/28.07.2006, Nr. 
108619/28.07.2006 si Nr. 74239/AF/28.07.2006, Nr. 108620/28.07.2006 si Nr. 
74240/AF/28.07.2006, Nr. 108621/28.07.2006 si Nr. 74241/AF/28.07.2006, Nr. 
108622/28.07.2006 si Nr. 74242/AF/28.07.2006, Nr. 108623/28.07.2006 si Nr. 
74243/AF/28.07.2006, Nr. 108625/28.07.2006 si Nr. 74244/AF/28.07.2006, Nr. 
108626/28.07.2006 si Nr. 74245/AF/28.07.2006, Nr. 108627/28.07.2006 si Nr. 
74246/AF/28.07.2006, Nr. 108628/28.07.2006 si Nr. 74247/AF/28.07.2006, Nr. 



108629/28.07.2006 si Nr. 74248/AF/28.07.2006, Nr. 108630/28.07.2006 si Nr. 
74249/AF/28.07.2006, Nr. 108636/28.07.2006 si Nr. 74250/AF/28.07.2006, Nr. 
108637/28.07.2006 si Nr. 74251/AF/28.07.2006, Nr. 108638/28.07.2006 si Nr. 
74252/AF/28.07.2006, Nr. 108639/28.07.2006 si Nr. 74253/AF/28.07.2006, Nr. 
108640/28.07.2006 si Nr. 74254/AF/28.07.2006, Nr. 10841/28.07.2006 si Nr. 
74255/AF/28.07.2006, Nr. 108642/28.07.2006 si Nr. 74256/AF/28.07.2006, Nr. 
108643/28.07.2006 si Nr. 74257/AF/28.07.2006, Nr. 108644/28.07.2006 si Nr. 
74258/AF/28.07.2006, Nr. 108645/28.07.2006 si Nr. 74259/AF/28.07.2006, Nr. 
108646/28.07.2006 si Nr. 74260/AF/28.07.2006, Nr. 108647/28.07.2006 si Nr. 
74261/AF/28.07.2006, Nr. 10848/28.07.2006 si Nr. 74262/AF/28.07.2006, Nr. 
108649/28.07.2006 si Nr. 74263/AF/28.07.2006, Nr. 108650/28.07.2006 si Nr. 
74264/AF/28.07.2006, Nr. 108624/28.07.2006 si Nr. 74265/AF/28.07.2006, FR.Nr.  si 
Nr. 74266/AF/28.07.2006, Nr. 74271/AF/01.08.2006, Nr. 108698/31.07.2006 si Nr. 
74279/01.08.2006, Nr. 108699/31.07.2006 si Nr. 74280/01.08.2006, Nr. 
108700/31.07.2006 si Nr. 74281/01.08.2006, Nr. 108701/31.07.2006 si Nr. 
74282/01.08.2006, Nr. 108702/31.07.2006 si Nr. 74283/01.08.2006, Nr. 
108703/31.07.2006 si Nr. 74284/01.08.2006, Nr. 108704/31.07.2006 si Nr. 
74285/01.08.2006, Nr. 108705/31.07.2006 si Nr. 74286/01.08.2006, Nr. 
108707/31.07.2006 si Nr. 74287/01.08.2006, Nr. 108708/31.07.2006 si Nr. 
74288/01.08.2006, Nr. 10870931.07.2006 si Nr. 74289/01.08.2006, Nr. 
108710/31.07.2006 si Nr. 74290/01.08.2006, Nr. 108711/31.07.2006 si Nr. 
74291/01.08.2006, Nr. 108712/31.07.2006 si Nr. 74292/01.08.2006, Nr. 
108713/31.07.2006 si Nr. 74293/01.08.2006, Nr. 108714/31.07.2006 si Nr. 
74294/01.08.2006, Nr. 108716/31.07.2006 si Nr. 74295/01.08.2006, Nr. 
108717/31.07.2006 si Nr. 74296/01.08.2006, Nr. 108718/31.07.2006 si Nr. 
74297/01.08.2006, Nr. 108719/31.07.2006 si Nr. 74298/01.08.2006, Nr. 
108720/31.07.2006 si Nr. 74299/01.08.2006, Nr. 108721/31.07.2007 si Nr. 
74300/01.08.2006, Nr. 108722/31.07.2006 si Nr. 74301/01.08.2006, Nr. 
108715/31.07.2006 si Nr. 74302/01.08.2006, Nr. 108723/31.07.2006 si Nr. 
74303/01.08.2006, Nr. 108724/31.07.2006 si Nr. 74304/01.08.2006, Nr. 
108726/01.08.2006 si Nr. 74305/01.08.2006, Nr. 108733/31.07.2006 si Nr. 
74306/01.08.2006, Nr. 108734/01.08.2006 si Nr. 74307/01.08.2006, Nr. 
108735/01.08.2006 si Nr. 74308/01.08.2006, Nr. 108736/01.08.2006 si Nr. 
74309/01.08.2006, Nr. 108737/01.08.2006 si Nr. 74310/01.08.2006, Nr. 
108738/01.08.2006 si Nr. 74311/01.08.2006, Nr. 108739/01.08.2006 si Nr. 
74312/01.08.2006, Nr. 108740/01.08.2006 si Nr. 74313/01.08.2006, Nr. 
108741/01.08.2006 si Nr. 74314/01.08.2006, Nr. 108742/01.08.2006 si Nr. 
74315/01.08.2006, Nr. 108743/01.08.2006 si Nr. 74316/01.08.2006, Nr. 
108763/01.08.2006 si Nr. 74317/01.08.2006, Nr. 108764/01.08.2006 si Nr. 
74318/01.08.2006, Nr. 108765/01.08.2006 si Nr. 74319/01.08.2006, Nr. 
108766/01.08.2006 si Nr. 74320/01.08.2006, Nr. 108767/01.08.2006 si Nr. 
74321/01.08.2006, Nr. 108768/01.08.2006 si Nr. 74322/01.08.2006, Nr. 
108725/31.07.2006 si Nr. 74323/01.08.2006, Nr. 108786/02.08.2006 si Nr. 
74338/02.08.2006, Nr. 108786/02.08.2006 si Nr. 74339/02.08.2006, Nr. 
108792/02.08.2006 si Nr. 74345/02.08.2006, Nr. 108800/02.08.2006 si Nr. 
74350/02.08.2006, Nr. 108801/02.08.2006 si Nr. 74351/02.08.2006, Nr. 
108802/02.08.2006 si Nr. 74352/02.08.2006, Nr. 108807/02.08.2006 si Nr. 
74354/02.08.2006, Nr. 108806/02.08.2006 si Nr. 74355/02.08.2006, Nr. 
108805/02.08.2006 si Nr. 74356/02.08.2006, Nr. 108804/02.08.2006 si Nr. 
74357/02.08.2006, Nr. 108793/02.08.2006 si Nr. 74358/02.08.2006, Nr. 
108850/03.08.2006 si Nr. 74372/04.08.2006, Nr. 108849/03.08.2006 si Nr. 
74373/04.08.2006, Nr. 108848/03.08.2006 si Nr. 74374/04.08.2006, Nr. 
108847/03.08.2006 si Nr. 74375/04.08.2006, Nr. 10884603.08.2006 si Nr. 
74376/04.08.2006, Nr. 108845/03.08.2006 si Nr. 74377/04.08.2006, Nr. 
108843/03.08.2006 si Nr. 74378/04.08.2006, Nr. 108844/03.08.2006 si Nr. 
74379/04.08.2006, Nr. 108841/03.08.2006 si Nr. 74380/04.08.2006, Nr. 
108840/03.08.2006 si Nr. 74381/04.08.2006, Nr. 108842/03.08.2006 si Nr. 
74382/04.08.2006, Nr. 108839/03.08.2006 si Nr. 74383/04.08.2006, Nr. 
108838/03.08.2006 si Nr. 74384/04.08.2006, Nr. 108837/03.08.2006 si Nr. 



74385/04.08.2006, Nr. 108836/03.08.2006 si Nr. 74386/04.08.2006, Nr. 
108835/03.08.2006 si Nr. 74387/04.08.2006, Nr. 108854/03.08.2006 si Nr. 
74390/04.08.2006, Nr. 108851/03.08.2006 si Nr. 74396/04.08.2006, Nr. 
108860/03.08.2006 si Nr. 74397/04.08.2006, Nr. 108861/03.08.2006 si Nr. 
74398/04.08.2006, FR.Nr. REGIS. si Nr. 74399/04.08.2006, FR.Nr.  si Nr. 
7440004.08.2006, Nr. 108862/03.08.2006 si Nr. 74401/04.08.2006, Nr. 
108865/03.08.2006 si Nr. 74404/04.08.2006, Nr. 108867/03.08.2006 si Nr. 
7440604.08.2006, Nr. 108871/03.08.2006 si Nr. 74410/04.08.2006, Nr. 
108872/03.08.2006 si Nr. 74411/04.08.2006, Nr. 108873/03.08.2006 si Nr. 
74412/04.08.2006, Nr. 108874/03.08.2006 si Nr. 74413/04.08.2006, Nr. 
108876/03.08.2006 si Nr. 74415/04.08.2006, Nr. 108878/03.08.2006 si Nr. 
7441704.08.2006, Nr. 1088790/03.08.2006 si Nr. 74418/04.08.2006, Nr. 
108880/03.08.2006 si Nr. 74419/04.08.2006, Nr. 108881/03.08.2006 si Nr. 
74420/04.08.2006, Nr. 108883/03.08.2006 si Nr. 74422/04.08.2006, Nr. 
108884/03.08.2006 si Nr. 74423/04.08.2006, Nr. 108885/03.08.2006 si Nr. 
74424/04.08.2006, Nr. 108893/04.08.2006 si Nr. 74427/07.08.2006, Nr. 
108963/04.08.2006 si Nr. 74431/07.08.2006, Nr. 108962/04.08.2006 si Nr. 
74432/07.08.2006, Nr. 108961/04.08.2006 si Nr. 74433/07.08.2006, Nr. 
108960/04.08.2006 si Nr. 74434/07.08.2006, Nr. 108959/04.08.2006 si Nr. 
74440/07.08.2006, Nr. 108954/04.08.2006 si Nr. 74441/07.08.2006, Nr. 
108953/04.08.2006 si Nr. 74442/07.08.2006, Nr. 108952/04.08.2006 si Nr. 
74443/07.08.2006, Nr. 108951/04.08.2006 si Nr. 74444/07.08.2006, Nr. 
108950/04.08.2006 si Nr. 74445/07.08.2006, Nr. 108949/04.08.2006 si Nr. 
74446/07.08.2006, Nr. 108945/04.08.2006 si Nr. 74449/07.08.2006, Nr. 
108942/04.08.2006 si Nr. 74452/07.08.2006, Nr. 108931/04.08.2006 si Nr. 
74454/07.08.2006, Nr. 108932/04.08.2006 si Nr. 74455/07.08.2006, Nr. 
108929/04.08.2006 si Nr. 74456/07.08.2006, Nr. 108933/04.08.2006 si Nr. 
74457/07.08.2006, Nr. 108934/04.08.2006 si Nr. 74458/07.08.2006, Nr. 
108935/04.08.2006 si Nr. 74459/07.08.2006, Nr. 108936/04.08.2006 si Nr. 
74461/07.08.2006, Nr. 108937/04.08.2006 si Nr. 74462/07.08.2006, Nr. 
108939/04.08.2006 si Nr. 74463/07.08.2006, Nr. 108940/04.08.2006 si Nr. 
74464/07.08.2006, Nr. 109007/07.08.2006 si Nr. 74481/08.08.2006, Nr. 
109017/07.08.2006 si Nr. 74489/08.08.2006, Nr. 109019/07.08.2006 si Nr. 
74491/08.08.2006, Nr. 109021/07.08.2006 si Nr. 74492/08.08.2006, Nr. 
109022/07.08.2006 si Nr. 74493/08.08.2006, Nr. 109005/07.08.2006 si Nr. 
74494/08.08.2006, Nr. 109023/07.08.2006 si Nr. 74495/08.08.2006, Nr. 
109025/07.08.2006 si Nr. 74496/08.08.2006, Nr. 109026/07.08.2006 si Nr. 
74497/08.08.2006, Nr. 109027/07.08.2006 si Nr. 74498/08.08.2006, Nr. 
109028/07.08.2006 si Nr. 74499/08.08.2006, Nr. 109036/07.08.2006 si Nr. 
74503/08.08.2006, Nr. 109033/07.08.2006 si Nr. 74505/08.08.2006, Nr. 
109039/07.08.2006 si Nr. 74506/08.08.2006, Nr. 109040/07.08.2006 si Nr. 
74510/08.08.2006, Nr. 109044/07.08.2006 si Nr. 74514/08.08.2006, Nr. 
109046/07.08.2006 si Nr. 74516/08.08.2006, Nr. 109051/07.08.2006 si Nr. 
74521/08.08.2006, Nr. 109052/07.08.2006 si Nr. 74522/08.08.2006, Nr. 
109053/07.08.2006 si Nr. 74523/08.08.2006, Nr. 109054/07.08.2006 si Nr. 
74524/08.08.2006, Nr. 109113/09.08.2006 si Nr. 74544/09.08.2006, Nr. 
109110/09.08.2006 si Nr. 74546/09.08.2006, Nr. 109109/09.08.2006 si Nr. 
74547/09.08.2006, Nr. 109107/09.08.2006 si Nr. 74549/09.08.2006, Nr. 
109103/09.08.2006 si Nr. 74553/09.08.2006, Nr. 109148/11.08.2006 si Nr. 
74585/11.08.2006, Nr. 109149/11.08.2006 si Nr. 74586/11.08.2006, Nr. 
109162/11.08.2006 si Nr. 74589/11.08.2006, Nr. 109179/11.08.2006 si Nr. 
74592/11.08.2006, Nr. 109180/11.08.2006 si Nr. 74593/11.08.2006, Nr. 
109181/11.08.2006 si Nr. 74594/11.08.2006, Nr. 109182/11.08.2006 si Nr. 
74595/11.08.2006, Nr. 109183/11.08.2006 si Nr. 74596/11.08.2006, Nr. 
109184/11.08.2006 si Nr. 74597/11.08.2006, Nr. 109185/11.08.2006 si Nr. 
74598/11.08.2006, Nr. 109186/11.08.2006 si Nr. 74599/11.08.2006, Nr. 
109187/11.08.2006 si Nr. 74600/11.08.2006, Nr. 109188/11.08.2006 si Nr. 
74601/11.08.2006, Nr. 109189/11.08.2006 si Nr. 74602/11.08.2006, Nr. 
109190/11.08.2006 si Nr. 74603/11.08.2006, Nr. 109191/11.08.2006 si Nr. 



74604/11.08.2006, Nr. 109192/11.08.2006 si Nr. 74605/11.08.2006, Nr. 
109193/11.08.2006 si Nr. 74606/11.08.2006, Nr. 109194/11.08.2006 si Nr. 
74607/11.08.2006, Nr. 109195/11.08.2006 si Nr. 74608/11.08.2006, Nr. 
109217/14.08.2006 si Nr. 74619/14.08.2006, Nr. 109219/14.08.2006 si Nr. 
74622/15.08.2006, Nr. 109220/14.08.2006 si Nr. 74623/15.08.2006, Nr. 
109227/14.08.2006 si Nr. 74630/15.08.2006, Nr. 109228/14.08.2006 si Nr. 
74631/15.08.2006, Nr. 109229/14.08.2006 si Nr. 74632/15.08.2006, Nr. 
109230/14.08.2006 si Nr. 74633/15.08.2006, Nr. 109231/14.08.2006 si Nr. 
74634/15.08.2006, Nr. 109241/15.08.2006 si Nr. 74649/15.08.2006, Nr. 
109243/14.08.2006 si Nr. 74651/15.08.2006, Nr. 109244/14.08.2006 si Nr. 
74652/15.08.2006, Nr. 109245/14.08.2006 si Nr. 74653/15.08.2006, Nr. 
109246/14.08.2006 si Nr. 74654/15.08.2006, Nr. 109247/14.08.2006 si Nr. 
74655/15.08.2006, Nr. 109248/14.08.2006 si Nr. 74656/15.08.2006, Nr. 
109250/14.08.2006 si Nr. 74658/15.08.2006, Nr. 109251/14.08.2006 si Nr. 
74659/15.08.2006, Nr. 109253/14.08.2006 si Nr. 74661/15.08.2006, Nr. 
109255/14.08.2006 si Nr. 74663/15.08.2006, Nr. 109257/14.08.2006 si Nr. 
74665/15.08.2006, Nr. 109258/14.08.2006 si Nr. 74666/15.08.2006, Nr. 
109259/14.08.2006, Nr. 109267/14.08.2006 si Nr. 74675/15.08.2006, Nr. 
109270/14.08.2006 si Nr. 74678/15.08.2006, Nr. 109277/15.08.2006 si Nr. 
74681/16.08.2006, Nr. 109295/15.08.2006 si Nr. 74683/16.08.2006, Nr. 
109298/15.08.2006 si Nr. 74686/16.08.2006, Nr. 109299/15.08.2006 si Nr. 
74687/16.08.2006, Nr. 109302/15.08.2006 si Nr. 74690/16.08.2006, Nr. 
109304/15.08.2006 si Nr. 74692/16.08.2006, Nr. 109305/15.08.2006 si Nr. 
74693/16.08.2006, Nr. 109306/15.08.2006 si Nr. 74694/16.08.2006, Nr. 
109307/15.08.2006 si Nr. 74695/16.08.2006, Nr. 109310/15.08.2006 si Nr. 
74698/16.08.2006, Nr. 109311/15.08.2006 si Nr. 74699/16.08.2006, Nr. 
109312/15.08.2006 si Nr. 74700/16.08.2006, Nr. 109313/15.08.2006 si Nr. 
74701/16.08.2006, Nr. 109314/15.08.2006 si Nr. 74702/16.08.2006, Nr. 
109319/15.08.2006 si Nr. 74706/16.08.2006, Nr. 109321/15.08.2006 si Nr. 
74708/16.08.2006, Nr. 109331/15.08.2006 si Nr. 74717/16.08.2006, Nr. 
109332/15.08.2006 si Nr. 74718/16.08.2006, Nr. 109317/15.08.2006 si Nr. 
74721/16.08.2006, Nr. 109404/16.08.2006 si Nr. 74724/16.08.2006, Nr. 
109403/16.08.2006 si Nr. 74725/16.08.2006, Nr. 109402/16.08.2006 si Nr. 
74726/16.08.2006, Nr. 109401/16.08.2006 si Nr. 74727/16.08.2006, Nr. 
109400/16.08.2006 si Nr. 74728/16.08.2006, Nr. 109399/16.08.2006 si Nr. 
74729/16.08.2006, Nr. 109398/16.08.2006 si Nr. 74730/16.08.2006, Nr. 
109397/16.08.2006 si Nr. 74731/16.08.2006, Nr. 109396/16.08.2006 si Nr. 
7473216.08.2006, Nr. 109395/16.08.2006 si Nr. 7473316.08.2006, Nr. 
10939416.08.2006 si Nr. 7473416.08.2006, Nr. 109393/16.08.2006 si Nr. 
74735/16.08.2006, Nr. 109392/16.08.2006 si Nr. 74736/16.08.2006, Nr. 
109391/16.08.2006 si Nr. 74737/16.08.2006, Nr. 109390/16.08.2006 si Nr. 
74738/16.08.2006, Nr. 109389/16.08.2006 si Nr. 74739/16.08.2006, Nr. 
109388/16.08.2006 si Nr. 74740/16.08.2006, Nr. 109387/16.08.2006 si Nr. 
74741/16.08.2006, Nr. 109386/16.08.2006 si Nr. 74742/16.08.2006, Nr. 
109385/16.08.2006 si Nr. 74743/16.08.2006, Nr. 109384/16.08.2006 si Nr. 
74744/16.08.2006, Nr. 109383/16.08.2006 si Nr. 74745/16.08.2006, Nr. 
109382/16.08.2006 si Nr. 74746/16.08.2006, Nr. 109381/16.08.2006 si Nr. 
74747/16.08.2006, Nr. 109380/16.08.2006 si Nr. 74748/16.08.2006, Nr. 
109379/16.08.2006 si Nr. 74749/16.08.2006, Nr. 109378/16.08.2006 si Nr. 
74750/16.08.2006, Nr. 109377/16.08.2006 si Nr. 74751/16.08.2006, Nr. 
109376/16.08.2006 si Nr. 74752/16.08.2006, Nr. 109375/16.08.2006 si Nr. 
74753/16.08.2006, Nr. 109374/16.08.2006 si Nr. 74754/16.08.2006, Nr. 
109373/16.08.2006 si Nr. 74755/16.08.2006, Nr. 109376/16.08.2006 si Nr. 
74756/16.08.2006, Nr. 109371/16.08.2006 si Nr. 74757/16.08.2006, Nr. 
109370/16.08.2006 si Nr. 74758/16.08.2006, Nr. 109369/16.08.2006 si Nr. 
74759/16.08.2006, Nr. 109368/16.08.2006 si Nr. 74760/16.08.2006, Nr. 
109367/16.08.2006 si Nr. 74761/16.08.2006, Nr. 109366/16.08.2006 si Nr. 
74762/16.08.2006, Nr. 74763/16.08.2006, Nr. 109364/16.08.2006 si Nr. 
74764/16.08.2006, Nr. 109363/16.08.2006 si Nr. 74765/16.08.2006, Nr. 



109362/16.08.2006 si Nr. 74766/16.08.2006, Nr. 109361/16.08.2006 si Nr. 
74767/16.08.2006, Nr. 109360/16.08.2006 si Nr. 74768/16.08.2006, Nr. 
109359/16.08.2006 si Nr. 74769/16.08.2006, Nr. 109358/16.08.2006 si Nr. 
74770/16.08.2006, Nr. 109357/16.08.2006 si Nr. 74771/16.08.2006, Nr. 
109356/16.08.2006 si Nr. 74772/16.08.2006, Nr. 109355/16.08.2006 si Nr. 
74773/16.08.2006, Nr. 109354/16.08.2006 si Nr. 74774/16.08.2006, Nr. 
109353/16.08.2006 si Nr. 74775/16.08.2006, Nr. 109352/16.08.2006 si Nr. 
74776/16.08.2006, Nr. 109351/16.08.2006 si Nr. 74777/16.08.2006, Nr. 
109350/16.08.2006 si Nr. 74778/16.08.2006, Nr. 109349/16.08.2006 si Nr. 
74779/16.08.2006, Nr. 109348/16.08.2006 si Nr. 74780/16.08.2006, Nr. 
109347/16.08.2006 si Nr. 74781/16.08.2006, Nr. 109346/16.08.2006 si Nr. 
74782/16.08.2006, Nr. 109345/16.08.2006 si Nr. 74783/16.08.2006, Nr. 
109338/16.08.2006 si Nr. 74784/16.08.2006, Nr. 109338/16.08.2006, Nr. 
109343/16.08.2006 si Nr. 74785/16.08.2006, Nr. 109342/16.08.2006 si Nr. 
74786/16.08.2006, Nr. 109341/16.08.2006 si Nr. 74787/16.08.2006, Nr. 
109340/16.08.2006 si Nr. 74788/16.08.2006, Nr. 109339/16.08.2006 si Nr. 
74789/16.08.2006, Nr. 10933716.08.2006 si Nr. 74791/16.08.2006, Nr. 
109506/16.08.2006 si Nr. 74813/18.08.2006, Nr. 109505/16.08.2006 si Nr. 
74814/18.08.2006, Nr. 109504/16.08.2006 si Nr. 74815/18.08.2006, Nr. 
109503/16.08.2006 si Nr. 74816/18.08.2006, Nr. 109502/16.08.2006 si Nr. 
74817/18.02.2006, Nr. 109501/16.08.2006 si Nr. 74818/18.08.2006, Nr. 
109500/16.08.2006 si Nr. 74819/18.08.2006, Nr. 109499/16.08.2006 si Nr. 
74820/18.08.2006, Nr. 109498/16.08.2006 si Nr. 74821/18.08.2006, Nr. 
109497/16.08.2006 si Nr. 109505/16.08.2006 si Nr. 74822/18.08.2006, Nr. 
109496/16.08.2006 si Nr. 74823/18.08.2006, Nr. 109495/16.08.2006 si Nr. 
74824/18.08.2006, Nr. 109405/16.08.2006 si Nr. 74825/18.08.2006, Nr. 
109406/16.08.2006 si Nr. 74826/18.08.2006, Nr. 109407/16.08.2006 si Nr. 
74827/18.08.2006, Nr. 109408/16.08.2006 si Nr. 74828/18.08.2006, Nr. 
109409/16.08.2006 si Nr. 74829/18.08.2006, Nr. 109410/16.08.2006 si Nr. 
74830/18.08.2006, Nr. 109411/16.08.2006 si Nr. 74831/18.08.2006, Nr. 
109412/16.08.2006 si Nr. 74832/18.08.2006, Nr. 109413/16.08.2006 si Nr. 
74833/18.08.2006, Nr. 109413/16.08.2006 si Nr. 74834/18.08.2006, Nr. 
10941416.08.2006 si Nr. 74835/18.08.2006, Nr. 109415/16.08.2006 si Nr. 
74836/18.08.2006, Nr. 109416/16.08.2006 si Nr. 74837/18.08.2006, Nr. 
109417/16.08.2006 si Nr. 74838/18.08.2006, Nr. 109418/16.08.2006 si Nr. 
74839/18.08.2006, Nr. 109419/16.08.2006 si Nr. 74840/18.08.2006, Nr. 
109420/16.08.2006 si Nr. 74841/18.08.2006, Nr. 109421/16.08.2006 si Nr. 
74842/18.08.2006, Nr. 109422/16.08.2006 si Nr. 74843/18.08.2006, Nr. 
109423/16.08.2006 si Nr. 74844/18.08.2006, Nr. 109424/16.08.2006 si Nr. 
74845/18.08.2006, Nr. 109425/16.08.2006 si Nr. 74846/18.08.2006, Nr. 
109426/16.08.2006 si Nr. 74847/18.08.2006, Nr. 109427/16.08.2006 si Nr. 
74848/18.08.2006, Nr. 109428/16.08.2006 si Nr. 74849/18.08.2006, Nr. 
109429/16.08.2006 si Nr. 74850/18.08.2006, Nr. 109430/16.08.2006 si Nr. 
74851/18.08.2006, Nr. 109431/16.08.2006 si Nr. 74852/18.08.2006, Nr. 
109432/16.08.2006 si Nr. 74853/18.08.2006, Nr. 109433/16.08.2006 si Nr. 
74854/18.08.2006, Nr. 109434/16.08.2006 si Nr. 74855/18.08.2006, Nr. 
109435/16.08.2006 si Nr. 74856/18.08.2006, Nr. 109436/16.08.2006 si Nr. 
74857/18.08.2006, Nr. 109437/16.08.2006 si Nr. 74858/18.08.2006, Nr. 
109438/16.08.2006 si Nr. 74859/18.08.2006, Nr. 109439/16.08.2006 si Nr. 
74860/18.08.2006, Nr. 109440/16.08.2006 si Nr. 74861/18.08.2006, Nr. 
109441/16.08.2006 si Nr. 74862/18.08.2006, Nr. 109442/16.08.2006 si Nr. 
74863/18.08.2006, Nr. 109443/16.08.2006 si Nr. 74864/18.08.2006, Nr. 
109444/16.08.2006 si Nr. 74865/18.08.2006, Nr. 109445/16.08.2006 si Nr. 
74866/18.08.2006, Nr. 109446/16.08.2006 si Nr. 74867/18.08.2006, Nr. 
109447/16.08.2006 si Nr. 74868/18.08.2006, Nr. 109448/16.08.2006 si Nr. 
74869/18.08.2006, Nr. 109449/16.08.2006 si Nr. 74870/18.08.2006, Nr. 
109450/16.08.2006 si Nr. 74871/18.08.2006, Nr. 109651/16.08.2006 si Nr. 
74872/18.08.2006, Nr. 109452/16.08.2006 si Nr. 74873/18.08.2006, Nr. 
109453/16.08.2006 si Nr. 74874/18.08.2006, Nr. 109454/16.08.2006 si Nr. 



74875/18.08.2006, Nr. 109455/16.08.2006 si Nr. 74876/18.08.2006, Nr. 
109456/16.08.2006 si Nr. 74877/18.08.2006, Nr. 109457/16.08.2006 si Nr. 
74878/18.08.2006, Nr. 109458/16.08.2006 si Nr. 74879/18.08.2006, Nr. 
109459/16.08.2006 si Nr. 74880/18.08.2006, Nr. 109460/16.08.2006 si Nr. 
74881/18.08.2006, Nr. 109461/16.08.2006 si Nr. 74882/18.08.2006, Nr. 
109462/16.08.2006 si Nr. 74883/18.08.2006, Nr. 109463/16.08.2006 si Nr. 
74884/18.08.2006, Nr. 109464/16.08.2006 si Nr. 74885/18.02.2006, Nr. 
109465/16.08.2006 si Nr. 74886/18.08.2006, Nr. 109466/16.08.2006 si Nr. 
74887/18.08.2006, Nr. 109467/16.08.2006 si Nr. 74888/18.08.2006, Nr. 
109468/16.08.2006 si Nr. 74889/18.08.2006, Nr. 109469/16.08.2006 si Nr. 
74890/18.08.2006, Nr. 109470/16.08.2006 si Nr. 74891/18.08.2006, Nr. 
109471/16.08.2006 si Nr. 74892/18.08.2006, Nr. 109472/16.08.2006 si Nr. 
74893/18.08.2006, Nr. 109473/16.08.2006 si Nr. 74894/18.08.2006, Nr. 
109474/16.08.2006 si Nr. 74895/18.08.2006, Nr. 109475/16.08.2006 si Nr. 
74896/18.08.2006, Nr. 109476/16.08.2006 si Nr. 74897/18.08.2006, Nr. 
109477/16.08.2006 si Nr. 74898/18.08.2006, Nr. 109478/16.08.2006 si Nr. 
7489918.08.2006, Nr. 109479/16.08.2006 si Nr. 74900/18.08.2006, Nr. 
109480/16.08.2006 si Nr. 74901/18.08.2006, Nr. 109481/16.08.2006 si Nr. 
74902/18.08.2006, Nr. 109482/16.08.2006 si Nr. 74903/18.08.2006, Nr. 
109483/16.08.2006 si Nr. 74904/18.08.2006, Nr. 109484/16.08.2006 si Nr. 
74905/18.08.2006, Nr. 109485/16.08.2006 si Nr. 74906/18.08.2006, Nr. 
109486/16.08.2006 si Nr. 74907/18.08.2006, Nr. 109487/16.08.2006 si Nr. 
74908/18.08.2006, Nr. 109488/16.08.2006 si Nr. 74909/18.08.2006, Nr. 
109489/16.08.2006 si Nr. 74910/18.08.2006, Nr. 109709/21.08.2006 si Nr. 
75025/22.08.2006, Nr. 109710/21.08.2006 si Nr. 75026/22.08.2006, Nr. 
109711/21.08.2006 si Nr. 75027/22.08.2006, Nr. 109712/21.08.2006 si Nr. 
75028/22.08.2006, Nr. 109713/21.08.2006 si Nr. 75029/22.08.2006, Nr. 
109714/21.08.2006 si Nr. 75030/22.08.2006, Nr. 109715/21.08.2006 si Nr. 
75031/22.08.2006, Nr. 109716/21.08.2006 si Nr. 75032/22.08.2006, Nr. 
109717/21.08.2006 si Nr. 75033/22.08.2006, Nr. 109718/21.08.2006 si Nr. 
75034/22.08.2006, Nr. 109719/21.08.2006 si Nr. 75035/22.08.2006, Nr. 
109720/21.08.2006 si Nr. 75036/22.08.2006, Nr. 109721/21.08.2006 si Nr. 
75037/22.08.2006, Nr. 109722/21.08.2006 si Nr. 75038/22.08.2006, Nr. 
109723/21.08.2006 si Nr. 75039/22.08.2006, Nr. 109724/21.08.2006 si Nr. 
75040/22.08.2006, Nr. 109725/21.08.2006 si Nr. 75041/22.08.2006, Nr. 
109726/21.08.2006 si Nr. 75042/22.08.2006, Nr. 109727/21.08.2006 si Nr. 
75043/22.08.2006, Nr. 109728/21.08.2006 si Nr. 75044/22.08.2006, Nr. 
109729/21.08.2006 si Nr. 75045/22.08.2006, Nr. 109730/21.08.2006 si Nr. 
75046/22.08.2006, Nr. 109731/21.08.2006 si Nr. 75047/22.08.2006, Nr. 
109732/21.08.2006 si Nr. 75048/22.08.2006, Nr. 109733/21.08.2006 si Nr. 
75049/22.08.2006, Nr. 109734/21.08.2006 si Nr. 75050/22.08.2006, Nr. 
109735/21.08.2006 si Nr. 75051/22.08.2006, Nr. 109736/21.08.2006 si Nr. 
75052/22.08.2006, Nr. 109737/21.08.2006 si Nr. 75053/22.08.2006, Nr. 
109738/21.08.2006 si Nr. 75054/22.08.2006, Nr. 109739/21.08.2006 si Nr. 
75055/22.08.2006, Nr. 109740/21.08.2006 si Nr. 75056/22.08.2006, Nr. 
109741/21.08.2006 si Nr. 75057/22.08.2006, Nr. 109742/21.08.2006 si Nr. 
75058/22.08.2006, Nr. 109743/21.08.2006 si Nr. 75059/22.08.2006, Nr. 
109744/21.08.2006 si Nr. 75060/22.08.2006, Nr. 109745/21.08.2006 si Nr. 
75061/22.08.2006, Nr. 109746/21.08.2006 si Nr. 75062/22.08.2006, Nr. 
109747/21.08.2006 si Nr. 75063/22.08.2006, Nr. 109748/21.08.2006 si Nr. 
75064/22.08.2006, Nr. 109749/21.08.2006 si Nr. 75065/22.08.2006, Nr. 
109750/21.08.2006 si Nr. 75066/22.08.2006, Nr. 109751/21.08.2006 si Nr. 
75067/22.08.2006, Nr. 109752/21.08.2006 si Nr. 75068/22.08.2006, Nr. 
109753/21.08.2006 si Nr. 75069/22.08.2006, Nr. 109754/21.08.2006 si Nr. 
75070/22.08.2006, Nr. 109755/21.08.2006 si Nr. 75071/22.08.2006, Nr. 
109756/21.08.2006 si Nr. 75072/22.08.2006, Nr. 109757/21.08.2006 si Nr. 
75073/22.08.2006, Nr. 109758/21.08.2006 si Nr. 75074/22.08.2006, Nr. 
109759/21.08.2006 si Nr. 75075/22.08.2006, Nr. 109760/21.08.2006 si Nr. 
75076/22.08.2006, Nr. 109761/21.08.2006 si Nr. 75077/22.08.2006, Nr. 



109762/21.08.2006 si Nr. 75078/22.08.2006, Nr. 109763/21.08.2006 si Nr. 
75079/22.08.2006, Nr. 109764/21.08.2006 si Nr. 75080/22.08.2006, Nr. 
109765/21.08.2006 si Nr. 75081/22.08.2006, Nr. 109766/21.08.2006 si Nr. 
75082/22.08.2006, Nr. 109767/21.08.2006 si Nr. 75083/22.08.2006, Nr. 
109768/21.08.2006 si Nr. 75084/22.08.2006, Nr. 109769/21.08.2006 si Nr. 
75085/22.08.2006, Nr. 109770/21.08.2006 si Nr. 75086/22.08.2006, Nr. 
109771/21.08.2006 si Nr. 75087/22.08.2006, Nr. 109772/21.08.2006 si Nr. 
75088/22.08.2006, Nr. 109773/21.08.2006 si Nr. 75089/22.08.2006, Nr. 
109774/21.08.2006 si Nr. 75090/22.08.2006, Nr. 109775/21.08.2006 si Nr. 
75091/22.08.2006, Nr. 109776/21.08.2006 si Nr. 75092/22.08.2006, Nr. 
109777/21.08.2006 si Nr. 75093/22.08.2006, Nr. 109778/21.08.2006 si Nr. 
75094/22.08.2006, Nr. 109779/21.08.2006 si Nr. 75095/22.08.2006, Nr. 
109780/21.08.2006 si Nr. 75096/22.08.2006, Nr. 109781/21.08.2006 si Nr. 
75097/22.08.2006, Nr. 109782/21.08.2006 si Nr. 75098/22.08.2006, Nr. 
109783/21.08.2006 si Nr. 75099/22.08.2006, Nr. 109784/21.08.2006 si Nr. 
75100/22.08.2006, Nr. 109785/21.08.2006 si Nr. 75102/22.08.2006, Nr. 
109786/21.08.2006 si Nr. 75103/22.08.2006, Nr. 109787/21.08.2006 si Nr. 
75104/22.08.2006, Nr. 109788/21.08.2006 si Nr. 75105/22.08.2006, Nr. 
109789/21.08.2006 si Nr. 75106/22.08.2006, Nr. 109790/21.08.2006 si Nr. 
75107/22.08.2006, Nr. 109791/21.08.2006 si Nr. 75108/22.08.2006, Nr. 
109792/21.08.2006 si Nr. 75109/22.08.2006, Nr. 109793/21.08.2006 si Nr. 
75110/22.08.2006, Nr. 109794/21.08.2006 si Nr. 75111/22.08.2006, Nr. 
109795/21.08.2006 si Nr. 75112/22.08.2006, Nr. 109796/21.08.2006 si Nr. 
75113/22.08.2006, Nr. 109797/21.08.2006 si Nr. 75114/22.08.2006, Nr. 
109798/21.08.2006 si Nr. 75115/22.08.2006, Nr. 109799/21.08.2006 si Nr. 
75116/22.08.2006, Nr. 109800/21.08.2006 si Nr. 75117/22.08.2006, Nr. 
109801/21.08.2006 si Nr. 75118/22.08.2006, Nr. 109802/21.08.2006 si Nr. 
75119/22.08.2006, Nr. 109803/21.08.2006 si Nr. 75120/22.08.2006, Nr. 
109804/21.08.2006 si Nr. 75121/22.08.2006, Nr. 109805/21.08.2006 si Nr. 
75122/22.08.2006, Nr. 109806/21.08.2006 si Nr. 75123/22.08.2006, Nr. 
109807/21.08.2006 si Nr. 75124/22.08.2006, Nr. 109808/21.08.2006 si Nr. 
75125/22.08.2006, Nr. 109809/21.08.2006 si Nr. 75126/22.08.2006, Nr. 
109810/21.08.2006 si Nr. 75127/22.08.2006, Nr. 109811/21.08.2006 si Nr. 
75128/22.08.2006, Nr. 109812/21.08.2006 si Nr. 75129/22.08.2006, Nr. 
109813/21.08.2006 si Nr. 75130/22.08.2006, Nr. 109814/21.08.2006 si Nr. 
75131/22.08.2006, Nr. 109815/21.08.2006 si Nr. 75132/22.08.2006, Nr. 
109816/21.08.2006 si Nr. 75133/22.08.2006, Nr. 109817/21.08.2006 si Nr. 
75134/22.08.2006, Nr. 109818/21.08.2006 si Nr. 75135/22.08.2006, Nr. 
109819/21.08.2006 si Nr. 75136/22.08.2006, Nr. 109820/21.08.2006 si Nr. 
75137/22.08.2006, Nr. 109821/21.08.2006 si Nr. 75138/22.08.2006, Nr. 
109822/21.08.2006 si Nr. 75139/22.08.2006, Nr. 109823/21.08.2006 si Nr. 
75140/22.08.2006, Nr. 109824/21.08.2006 si Nr. 75141/22.08.2006, Nr. 
109825/21.08.2006 si Nr. 75142/22.08.2006, Nr. 109826/21.08.2006 si Nr. 
75143/22.08.2006, Nr. 109600/18.08.2006 si Nr. 75145/22.08.2006, Nr. 
109830/21.08.2006 si Nr. 75149/22.08.2006, Nr. 109880/21.08.2006 si Nr. 
75151/22.08.2006, Nr. 109882/21.08.2006 si Nr. 75153/22.08.2006, Nr. 
109883/21.08.2006 si Nr. 75154/22.08.2006, Nr. 109884/21.08.2006 si Nr. 
75155/22.08.2006, Nr. 109886/21.08.2006 si Nr. 75157/22.08.2006, Nr. 
109887/21.08.2006 si Nr. 75158/22.08.2006, Nr. 109888/21.08.2006 si Nr. 
75159/22.08.2006, Nr. 109889/21.08.2006 si Nr. 75160/22.08.2006, Nr. 
109890/21.08.2006 si Nr. 75161/22.08.2006, Nr. 109891/21.08.2006 si Nr. 
75162/22.08.2006, Nr. 109892/21.08.2006 si Nr. 75163/22.08.2006, Nr. 
109893/21.08.2006 si Nr. 75164/22.08.2006, Nr. 110085/22.08.2006 si Nr. 
75166/23.08.2006, Nr. 110084/22.08.2006 si Nr. 75167/23.08.2006, Nr. 
110083/22.08.2006 si Nr. 75168/23.08.2006, Nr. 110080/22.08.2006 si Nr. 
75171/23.08.2006, Nr. 110079/22.08.2006 si Nr. 75172/23.08.2006, Nr. 
110078/22.08.2006 si Nr. 75173/23.08.2006, Nr. 110077/22.08.2006 si Nr. 
75174/23.08.2006, Nr. 110076/22.08.2006 si Nr. 75175/23.08.2006, Nr. 
110075/22.08.2006 si Nr. 75176/23.08.2006, Nr. 110074/22.08.2006 si Nr. 



75177/23.08.2006, Nr. 110067/22.08.2006 si Nr. 75185/23.08.2006, Nr. 
110066/22.08.2006 si Nr. 75186/23.08.2006, Nr. 110065/22.08.2006 si Nr. 
75187/23.08.2006, Nr. 110061/22.08.2006 si Nr. 75191/23.08.2006, Nr. 
110069/22.08.2006 si Nr. 75192/23.08.2006, Nr. 110059/22.08.2006 si Nr. 
75193/23.08.2006, Nr. 110058/22.08.2006 si Nr. 75194/23.08.2006, Nr. 
110057/22.08.2006 si Nr. 75195/23.08.2006, Nr. 110056/22.08.2006 si Nr. 
75196/23.08.2006, Nr. 110055/22.08.2006 si Nr. 75197/23.08.2006, Nr. 
110089/22.08.2006 si Nr. 75219/24.08.2006, Nr. 110088/22.08.2006 si Nr. 
75220/24.08.2006, Nr. 110087/22.08.2006 si Nr. 75221/24.08.2006, Nr. 
110086/22.08.2006 si Nr. 75222/24.08.2006, Nr. 110112/22.08.2006 si Nr. 
75223/24.08.2006, Nr. 110113/22.08.2006 si Nr. 75224/24.08.2006, Nr. 
110114/22.08.2006 si Nr. 75225/24.08.2006, Nr. 110115/22.08.2006 si Nr. 
75226/24.08.2006, Nr. 110116/22.08.2006 si Nr. 75227/24.08.2006, Nr. 
110117/23.08.2006 si Nr. 75228/23.08.2006, Nr. 110118/23.08.2006 si Nr. 
75229/23.08.2006, Nr. 110119/23.08.2006 si Nr. 75230/23.08.2006, Nr. 
110120/23.08.2006 si Nr. 75231/23.08.2006, Nr. 110121/23.08.2006 si Nr. 
75232/23.08.2006, Nr. 110122/23.08.2006 si Nr. 75233/23.08.2006, Nr. 
110123/23.08.2006 si Nr. 75234/23.08.2006, Nr. 110124/23.08.2006 si Nr. 
75235/23.08.2006, Nr. 110125/23.08.2006 si Nr. 75236/23.08.2006, Nr. 
110126/23.08.2006 si Nr. 75237/23.08.2006, Nr. 110127/23.08.2006 si Nr. 
75238/23.08.2006, Nr. 110128/23.08.2006 si Nr. 75239/23.08.2006, Nr. 
110129/23.08.2006 si Nr. 75240/23.08.2006, Nr. 110130/23.08.2006 si Nr. 
75241/23.08.2006, Nr. 110131/23.08.2006 si Nr. 75242/23.08.2006, Nr. 
110132/23.08.2006 si Nr. 75243/23.08.2006, Nr. 110133/23.08.2006 si Nr. 
75244/23.08.2006, Nr. 110134/23.08.2006 si Nr. 75245/23.08.2006, Nr. 
11013523.08.2006 si Nr. 75246/23.08.2006, Nr. 110136/23.08.2006 si Nr. 
75247/23.08.2006, Nr. 110137/23.08.200 si Nr. 75248/24.08.2006, Nr. 
110138/23.08.200 si Nr. 75249/24.08.2006, Nr. 110139/23.08.20 si Nr. 
75250/24.08.2006, Nr. 110140/23.08.200 si Nr. 75251/24.08.2006, Nr. 
110141/23.08.200 si Nr. 75252/24.08.2006, Nr. 110142/23.08.200 si Nr. 
75253/24.08.2006, Nr. 110143/23.08.200 si Nr. 75254/24.08.2006, Nr. 
110144/23.08.200 si Nr. 75255/24.08.2006, Nr. 110145/23.08.200 si Nr. 
75256/24.08.2006, Nr. 110146/23.08.200 si Nr. 75257/24.08.2006, Nr. 
110147/23.08.200 si Nr. 75258/23.08.2006, Nr. 110148/23.08.200 si Nr. 
75259/24.08.2006, Nr. 110149/23.08.200 si Nr. 75260/24.08.2006, Nr. 
110150/23.08.200 si Nr. 75261/24.08.2006, Nr. 110151/23.08.200 si Nr. 
75262/24.08.2006, Nr. 110152/23.08.200 si Nr. 75263/24.08.2006, Nr. 
110153/23.08.200 si Nr. 75264/24.08.2006, Nr. 110154/23.08.200 si Nr. 
75265/24.08.2006, Nr. 110155/23.08.200 si Nr. 75266/24.08.2006, Nr. 
110156/23.08.200 si Nr. 75267/24.08.2006, Nr. 110157/23.08.200 si Nr. 
75268/24.08.2006, Nr. 110158/23.08.200 si Nr. 75269/24.08.2006, Nr. 
110159/23.08.200 si Nr. 75270/24.08.2006, Nr. 110160/23.08.200 si Nr. 
75271/24.08.2006, Nr. 110161/23.08.200 si Nr. 75272/24.08.2006, Nr. 
110162/23.08.200 si Nr. 75273/24.08.2006, Nr. 110163/23.08.200 si Nr. 
75274/24.08.2006, Nr. 110303/24.08.2006 si Nr. 75295/28.08.2006, Nr. 
110304/24.08.2006 si Nr. 75296/28.8.2006, Nr. 110305/24.08.2006 si Nr. 
75297/28.8.2006, Nr. 110306/24.08.2006 si Nr. 75298/28.8.2006, Nr. 
110307/24.08.2006 si Nr. 75299/28.8.2006, Nr. 110308/24.08.2006 si Nr. 
75300/28.8.2006, Nr. 110309/24.08.2006 si Nr. 75301/28.8.2006, Nr. 
110310/24.08.2006 si Nr. 75302/28.8.2006, Nr. 110313/24.08.2006 si Nr. 
75303/28.8.2006, Nr. 110314/24.08.2006 si Nr. 75304/28.8.2006, Nr. 
110315/24.08.2006 si Nr. 75305/28.8.2006, Nr. 110316/24.08.2006 si Nr. 
75306/28.8.2006, Nr. 110317/24.08.2006 si Nr. 75307/28.8.2006, Nr. 
110318/24.08.2006 si Nr. 7530828.8.2006, Nr. 110319/24.08.2006 si Nr. 
75309/28.8.2006, Nr. 110320/24.08.2006, Nr. 110321/24.08.2006, Nr. 
110322/24.08.2006, Nr. 110494/25.08.2006, Nr. 110493/25.08.2006, Nr. 
110492/25.08.2006, Nr. 110491/25.08.2006, Nr. 110490/25.08.2006, Nr. 
110489/25.08.2006, Nr. 110488/25.08.2006, Nr. 110487/25.08.2006, Nr. 
110486/25.08.2006 si Nr. 75331/24.08.2006, Nr. 110485/25.08.2006 si Nr. 



75332/24.08.2006, Nr. 110484/25.08.2006, Nr. 110483/25.08.2006, Nr. 
110482/25.08.2006, Nr. 110481/25.08.2006, Nr. 110480/25.08.2006, Nr. 
110479/25.08.2006, Nr. 110478/25.08.2006, Nr. 110477/25.08.2006, Nr. 
110476/25.08.2006, Nr. 110475/25.08.2006, Nr. 110474/25.08.2006, Nr. 
110473/25.08.2006, Nr. 110472/25.08.2006, Nr. 110471/25.08.2006, Nr. 
110470/25.08.2006, Nr. 110469/25.08.2006, Nr. 110468/25.08.2006, Nr. 
110467/25.08.2006, Nr. 110466/25.08.2006, Nr. 110465/25.08.2006, Nr. 
110464/25.08.2006, Nr. 110463/25.08.2006, Nr. 110462/25.08.2006, Nr. 
110461/25.08.2006, Nr. 110460/25.08.2006, Nr. 110459/25.08.2006, Nr. 
110458/25.08.2006, Nr. 110457/25.08.2006, Nr. 110456/25.08.2006, Nr. 
110455/25.08.2006, Nr. 110454/25.08.2006, Nr. 110453/25.08.2006, Nr. 
110452/25.08.2006, Nr. 110451/25.08.2006, Nr. 110450/25.08.2006, Nr. 
110449/25.08.2006, Nr. 110448/25.08.2006, Nr. 110447/25.08.2006, Nr. 
110446/25.08.2006, Nr. 110445/25.08.2006, Nr. 110444/25.08.2006, Nr. 
110443/25.08.2006, Nr. 110442/25.08.2006, Nr. 110441/25.08.2006, Nr. 
110440/25.08.2006, Nr. 110439/25.08.2006, Nr. 110328/24.08.2006, Nr. 
110329/25.08.2006, Nr. 110330/25.08.2006, Nr. 110331/25.08.2006, Nr. 
110332/25.08.2006, Nr. 110333/25.08.2006, Nr. 110334/25.08.2006, Nr. 
110335/25.08.2006, Nr. 110336/25.08.2006, Nr. 110437/25.08.2006, Nr. 
110438/25.08.2006, Nr. 110439/25.08.2006, Nr. 110440/25.08.2006 si Nr. 
75391/28.08.2006, Nr. 110441/25.08.2006, Nr. 110442/25.08.2006, Nr. 
110443/25.08.2006, Nr. 110444/25.08.2006, Nr. 110476/25.08.2006, Nr. 
110445/25.08.2006, Nr. 110447/25.08.2006, Nr. 110448/25.08.2006, Nr. 
109894/22.08.2006, Nr. 109895/22.08.2006, Nr. 109896/22.08.2006, Nr. 
109897/22.08.2006 si Nr. 75550/29.08.2006, Nr. 109898/22.08.2006, Nr. 
109914/22.08.2006, Nr. 109920/22.08.2006, Nr. 109921/22.08.2006, Nr. 
109922/22.08.2006, Nr. 109923/22.08.2006, Nr. 109924/22.08.2006, Nr. 
109925/22.08.2006, Nr. 10992622.08.2006, Nr. 75580/29.08.2006, Nr. 
110437/25.08.2006, Nr. 110312/24.08.2006, Nr. 110272/24.08.2006, Nr. 
110271/24.08.2006, Nr. 110270/24.08.2006, Nr. 110269/24.08.2006, Nr. 
110268/24.08.2006, Nr. 110267/24.08.2006, Nr. 110266/24.08.2006, Nr. 
110265/24.08.2006, Nr. 110264/24.08.2006, Nr. 110263/24.08.2006, Nr. 
110619/25.08.2006, Nr. 110618/25.08.2006, Nr. 110617/25.08.2006, Nr. 
110616/25.08.2006, Nr. 110615/25.08.2006, Nr. 110614/25.08.2006, Nr. 
110613/25.08.2006, Nr. 110612/25.08.2006, Nr. 110611/25.08.2006, Nr. 
110610/25.08.2006, Nr. 110609/25.08.2006, Nr. 110608/25.08.2006, Nr. 
110606/25.08.2006, Nr. 110605/25.08.2006, Nr. 110604/25.08.2006, Nr. 
110603/25.08.2006, Nr. 110602/25.08.2006, Nr. 110601/25.08.2006, Nr. 
110600/25.08.2006, Nr. 110598/25.08.2006, Nr. 110597/25.08.2006, Nr. 
110596/25.08.2006, Nr. 110595/25.08.2006, Nr. 110594/25.08.2006, Nr. 
110593/25.08.2006, Nr. 110592/25.08.2006, Nr. 110814/25.08.2006, Nr. 
110813/25.08.2006, Nr. 110812/25.08.2006, Nr. 110799/25.08.2006, Nr. 
110798/25.08.2006, Nr. 110797/25.08.2006, Nr. 110796/25.08.2006, Nr. 
110795/25.08.2006, Nr. 110591/25.08.2006, Nr. 110590/25.08.2006, Nr. 
110589/25.08.2006, Nr. 110588/25.08.2006, Nr. 110587/25.08.2006, Nr. 
110586/25.08.2006, Nr. 110585/25.08.2006, Nr. 110584/25.08.2006, Nr. 
110583/25.08.2006, Nr. 110582/25.08.2006, Nr. 110262/25.08.2006, Nr. 
110261/25.08.2006, Nr. 110521/25.08.2006, Nr. 110520/25.08.2006, Nr. 
110519/25.08.2006, Nr. 110518/25.08.2006, Nr. 110517/25.08.2006, Nr. 
110516/25.08.2006, Nr. 110515/25.08.2006, Nr. 110510/25.08.2006, Nr. 
110509/25.08.2006, Nr. 110507/25.08.2006, Nr. 110506/25.08.2006, Nr. 
110505/25.08.2006, Nr. 110503/25.08.2006, Nr. 110502/25.08.2006, Nr. 
110501/25.08.2006, Nr. 110500/25.08.2006, Nr. 110499/25.08.2006, Nr. 
110666/25.08.2006, Nr. 110665/25.08.2006, Nr. 110664/25.08.2006, Nr. 
110661/25.08.2006, Nr. 110660/25.08.2006, Nr. 110659/25.08.2006, Nr. 
110658/25.08.2006, Nr. 110657/25.08.2006, Nr. 110656/25.08.2006, Nr. 
110655/25.08.2006, Nr. 110654/25.08.2006, Nr. 110653/25.08.2006, Nr. 
110652/25.08.2006, Nr. 110651/25.08.2006, Nr. 110650/25.08.2006, Nr. 
110649/25.08.2006, Nr. 110648/25.08.2006, Nr. 110647/25.08.2006, Nr. 



110646/25.08.2006, Nr. 110645/25.08.2006, Nr. 110639/25.08.2006, Nr. 
110637/25.08.2006, Nr. 110634/25.08.2006, Nr. 110629/25.08.2006, Nr. 
110628/25.08.2006, Nr. 110622/25.08.2006, Nr. 110621/25.08.2006, Nr. 
110620/25.08.2006, Nr. 111064/25.08.2006, Nr. 111060/25.08.2006, Nr. 
111042/25.08.2006, Nr. 111041/25.08.2006, Nr. 111039/25.08.2006, Nr. 
111038/25.08.2006 si Nr. 75929/04.09.2006, Nr. 111037/25.08.2006 si Nr. 
75930/04.09.2006, Nr. 111036/25.08.2006 si Nr. 75931/04.09.2006, Nr. 
111035/25.08.2006, Nr. 111033/25.08.2006, Nr. 111018/25.08.2006, Nr. 
111012/25.08.2006, Nr. 111011/25.08.2006, Nr. 111010/25.08.2006, Nr. 
111009/25.08.2006, Nr. 110581/25.08.2006, Nr. 110580/25.08.2006, Nr. 
110579/25.08.2006, Nr. 110578/25.08.2006, Nr. 110577/25.08.2006, Nr. 
110576/25.08.2006 si Nr. 75843/1.09.2006, Nr. 110575/23.08.2006 si Nr. 
75844/1.09.2006, Nr. 110574/25.08.2006 si Nr. 75845/1.09.2006, Nr. 
110573/25.08.2006 si Nr. 75846/1.09.2006, Nr. 110572/25.08.2006 si Nr. 
75847/1.09.2006, Nr. 110571/25.08.2006 si Nr. 75848/1.09.2006, Nr. 
110570/25.08.2006 si Nr. 75849/1.09.2006, Nr. 110569/25.08.2006 si Nr. 
75850/1.09.2006, Nr. 110568/25.08.2006 si Nr. 75851/1.09.2006, Nr. 
110567/25.08.2006 si Nr. 75852/1.09.2006, Nr. 110566/25.08.2006 si Nr. 
75853/1.09.2006, Nr. 110565/25.08.2006 si Nr. 75854/1.09.2006, Nr. 
110564/25.08.2006 si Nr. 75855/1.09.2006, Nr. 110563/25.08.2006 si Nr. 
75856/1.09.2006, Nr. 110562/25.08.2006 si Nr. 75857/1.09.2006, Nr. 
110561/25.08.2006 si Nr. 75858/1.09.2006, Nr. 110560/25.08.2006 si Nr. 
75859/1.09.2006, Nr. 110559/25.08.2006, Nr. 110558/25.08.2006, Nr. 
110557/25.08.2006, Nr. 110556/25.08.2006, Nr. 110555/25.08.2006, Nr. 
110554/25.08.2006, Nr. 110553/25.08.2006, Nr. 110552/25.08.2006, Nr. 
111000/25.08.2006 si Nr. 75967/04.09.2006, Nr. 110997/25.08.2006 si Nr. 
75970/04.09.2006, Nr. 110996/25.08.2006 si Nr. 75971/04.09.2006, Nr. 
110995/25.08.2006, Nr. 1100994/25.08.2006, Nr. 111993/25.08.2006, Nr. 
110991/25.08.2006, Nr. 110668/25.08.2006, Nr. 110669/25.08.2006, Nr. 
110670/25.08.2006, Nr. 110671/25.08.2006, Nr. 110672/25.08.2006, Nr. 
110673/25.08.2006, Nr. 110551/25.08.2006, Nr. 110550/25.08.2006, Nr. 
110549/25.08.2006, Nr. 110548/25.08.2006, Nr. 110547/25.08.2006, Nr. 
110546/25.08.2006, Nr. 110545/25.08.2006, Nr. 110544/25.08.2006, Nr. 
110543/25.08.2006, Nr. 110542/25.08.2006, Nr. 110541/25.08.2006, Nr. 
110540/25.08.2006, Nr. 110539/25.08.2006, Nr. 110538/25.08.2006, Nr. 
110537/25.08.2006, Nr. 110536/25.08.2006, Nr. 110535/25.08.2006, Nr. 
110534/25.08.2006, Nr. 110533/25.08.2006, Nr. 110532/25.08.2006, Nr. 
110531/25.08.2006, Nr. 110530/25.08.2006, Nr. 110529/25.08.2006, Nr. 
110528/25.08.2006, Nr. 110527/25.08.2006, Nr. 110526/25.08.2006, Nr. 
110525/25.08.2006, Nr. 110524/25.08.2006, Nr. 110523/25.08.2006, Nr. 
110522/25.08.2006, Nr. 110674/25.08.2006, Nr. 110675/25.08.2006, Nr. 
110676/25.08.2006, Nr. 110677/25.08.2006, Nr. 110678/25.08.2006, Nr. 
110679/25.08.2006, Nr. 110680/25.08.2006, Nr. 110681/25.08.2006, Nr. 
110682/25.08.2006, Nr. 110683/25.08.2006, Nr. 110684/25.08.2006, Nr. 
110685/25.08.2006, Nr. 110687/25.08.2006, Nr. 110686/25.08.2006, Nr. 
11068825.08.2006, Nr. 110689/25.08.2006, Nr. 110690/25.08.2006, Nr. 
110691/25.08.2006, Nr. 110692/25.08.2006, Nr. 110693/25.08.2006, Nr. 
110694/25.08.2006, Nr. 110695/25.08.2006, Nr. 110696/25.08.2006, Nr. 
110791/25.08.2006, Nr. 110792/25.08.2006, Nr. 110789/25.08.2006, Nr. 
110788/25.08.2006, Nr. 110786/25.08.2006, Nr. 110784/25.08.2006, Nr. 
110717/25.08.2006, FR.Nr., Nr. 110715/25.08.2006, Nr. 110711/25.08.2006, Nr. 
110710/25.08.2006, Nr. 110708/25.08.2006, Nr. 110704/25.08.2006, Nr. 
110702/25.08.2006, Nr. 110701/25.08.2006, Nr. 110815/25.08.2006, Nr. 
110816/25.08.2006, Nr. 110781/25.08.2006, Nr. 110817/25.08.2006, Nr. 
110780/25.08.2006, Nr. 110818/25.08.2006, Nr. 110819/25.08.2006, Nr. 
110820/25.08.2006, Nr. 110821/25.08.2006, Nr. 110697/25.08.2006, Nr. 
110778/25.08.2006, Nr. 110777/25.08.2006, Nr. 110776/25.08.2006, Nr. 
110775/25.08.2006, Nr. 110774/25.08.2006, Nr. 110773/25.08.2006, Nr. 
110772/25.08.2006, Nr. 110771/25.08.2006, Nr. 110770/25.08.2006, Nr. 



110769/25.08.2006, Nr. 110768/25.08.2006, Nr. 110767/25.08.2006, Nr. 
110766/25.08.2006, Nr. 110765/25.08.2006, Nr. 110764/25.08.2006, Nr. 
110763/25.08.2006, Nr. 110762/25.08.2006, Nr. 110761/25.08.2006, Nr. 
110760/25.08.2006, Nr. 110759/25.08.2006, Nr. 110758/25.08.2006, Nr. 
110757/25.08.2006, Nr. 110756/25.08.2006, Nr. 110822/25.08.2006, Nr. 
110823/25.08.2006, Nr. 110824/25.08.2006, Nr. 110825/25.08.2006, Nr. 
110826/25.08.2006, Nr. 110827/25.08.2006, Nr. 110828/25.08.2006, Nr. 
110829/25.08.2006, Nr. 110830/25.08.2006, Nr. 110831/25.08.2006, Nr. 
110832/25.08.2006, Nr. 110333/25.08.2006, Nr. 110834/25.08.2006, Nr. 
110835/25.08.2006, Nr. 110836/25.08.2006, Nr. 110837/25.08.2006, Nr. 
110838/25.08.2006, Nr. 110839/25.08.2006, Nr. 110840/25.08.2006, Nr. 
110841/25.08.2006, Nr. 110842/25.08.2006, Nr. 110843/25.08.2006, Nr. 
110844/25.08.2006, Nr. 110845/25.08.2006, Nr. 110846/25.08.2006, Nr. 
110847/25.08.2006, Nr. 110848/25.08.2006, Nr. 110849/25.08.2006, Nr. 
110850/25.08.2006, Nr. 110851/25.08.2006, Nr. 110752/25.08.2006 si Nr. 
7607505.09.2006, Nr. 110748/25.08.2006 si Nr. 76079/05.09.2006, Nr. 
110747/25.08.2006 si Nr. 76080/05.09.2006, Nr. 110746/25.08.2006 si Nr. 
76081/05.09.2006, Nr. 110741/25.08.2006 si Nr. 76086/05.09.2006, Nr. 
110740/25.08.2006 si Nr. 76087/05.09.2006, Nr. 110739/25.08.2006 si Nr. 
76088/05.09.2006, Nr. 110737/25.08.2006 si Nr. 76090/05.09.2006, Nr. 
110736/25.08.2006 si Nr. 76091/05.09.2006, Nr. 110735/25.08.2006 si Nr. 
76092/05.09.2006, Nr. 110732/25.08.2006 si Nr. 76095/05.09.2006, Nr. 
110731/25.08.2006 si Nr. 76096/05.09.2006, Nr. 110730/25.08.2006 si Nr. 
76097/05.09.2006, Nr. 110729/25.08.2006 si Nr. 76098/05.09.2006, Nr. 
110728/25.08.2006 si Nr. 76099/05.09.2006, Nr. 110727/25.08.2006 si Nr. 
76100/05.09.2006, Nr. 110726/25.08.2006 si Nr. 76101/05.09.2006, Nr. 
110725/25.08.2006 si Nr. 76102/05.09.2006, Nr. 110852/25.08.2006 si Nr. 
165062/06.09.2006, Nr. 110853/25.08.2006 si Nr. 165063/06.09.2006, Nr. 
110854/25.08.2006 si Nr. 165064/06.09.2006, Nr. 110855/25.08.2006 si Nr. 
165065/06.09.2006, Nr. 110856/25.08.2006 si Nr. 165066/06.09.2006, Nr. 
110857/25.08.2006 si Nr. 165067/06.09.2006, Nr. 110858/25.08.2006 si Nr. 
165068/06.09.2006, Nr. 110859/25.08.2006 si Nr. 165069/06.09.2006, Nr. 
110860/25.08.2006 si Nr. 165070/06.09.2006, Nr. 110861/25.08.2006 si Nr. 
165071/06.09.2006, Nr. 110862/25.08.2006 si Nr. 165072/06.09.2006, Nr. 
110863/25.08.2006 si Nr. 165073/06.09.2006, Nr. 110864/25.08.2006 si Nr. 
165074/06.09.2006, Nr. 110973/25.08.2006 si Nr. 165085/07.09.2006, Nr. 
110963/25.08.2006, Nr. 110962/25.08.2006, Nr. 110961/25.08.2006, Nr. 
110960/25.08.2006, Nr. 110959/25.08.2006, Nr. 110958/25.08.2006 si Nr., Nr. 
110957/25.08.2006, Nr. 110956/25.08.2006, Nr. 110955/25.08.2006, Nr. 
110954/25.08.2006, Nr. 110953/25.08.2006, Nr. 110952/25.08.2006, Nr. 
110951/25.08.2006, Nr. 110950/25.08.2006, Nr. 110949/25.08.2006, Nr. 
110948/25.08.2006, Nr. 110947/25.08.2006, Nr. 110946/25.08.2006, Nr. 
110945/25.08.2006, Nr. 110944/25.08.2006, Nr. 110943/25.08.2006, Nr. 
110942/25.08.2006, Nr. 110941/25.08.2006, Nr. 110940/25.08.2006, Nr. 
110938/25.08.2006, Nr. 110937/25.08.2006, Nr. 110936/25.08.2006, Nr. 
110935/25.08.2006, Nr. 110934/25.08.2006, Nr. 110929/25.08.2006, Nr. 
110928/25.08.2006, Nr. 110927/25.08.2006, Nr. 110926/25.08.2006, Nr. 
110925/25.08.2006 si Nr., Nr. 110924/25.08.2006 si Nr., Nr. 110922/25.08.2006, Nr. 
110921/25.08.2006, Nr. 110920/25.08.2006, Nr. 110724/25.08.2006, Nr. 
110723/25.08.2006, Nr. 110722/25.08.2006, Nr. 110721/25.08.2006, Nr. 
110719/25.08.2006, Nr. 110718/25.08.2006, Nr. 110889/25.08.2006, Nr. 
110888/25.08.2006, Nr. 110886/25.08.2006, Nr. 110887/25.08.2006, Nr. 
110885/25.08.2006, Nr. 110882/25.08.2006, Nr. 110901/25.08.2006, Nr. 
110900/25.08.2006, Nr. 110899/25.08.2006, Nr. 110896/25.08.2006, Nr. 
110895/25.08.2006 si Nr. 165164/07.09.2006, Nr. 110894/25.08.2006 si Nr. 
165165/07.09.2006, Nr. 110893/25.08.2006 si Nr. 165166/07.09.2006, Nr. 
110892/25.08.2006 si Nr. 165167/07.09.2006, Nr. 110891/25.08.2006 si Nr. 
165168/07.09.2006, Nr. 110890/25.08.2006 si Nr. 165169/07.09.2006, Nr. 
111829/25.08.2006, Nr. 111828/25.08.2006, Nr. 111827/25.08.2006., Nr. 



111824/25.08.2006., Nr. 111823/25.08.2006, Nr. 111822/25.08.2006., Nr. 
111821/25.08.2006., Nr. 111820/25.08.2006., Nr. 111819/25.08.2006, Nr. 
111818/25.08.2006, Nr. 111817/25.08.2006, Nr. 111816/25.08.2006, Nr. 
111815/25.08.2006, Nr. 111814/25.08.2006, Nr. 111813/25.08.2006, Nr. 
111812/25.08.2006, Nr. 111811/25.08.2006, Nr. 111810/25.08.2006, Nr. 
111809/25.08.2006, Nr. 111808/25.08.2006, Nr. 111807/25.08.2006, Nr. 
111806/25.08.2006, Nr. 111805/25.08.2006, Nr. 111868/25.08.2006, Nr. 
111869/25.08.2006, Nr. 111870/25.08.2006, Nr. 111871/25.08.2006, Nr. 
111872/25.08.2006, Nr. 111873/25.08.2006, Nr. 111874/25.08.2006, Nr. 
111875/25.08.2006, Nr. 111876/25.08.2006, Nr. 111877/25.08.2006, Nr. 
111878/25.08.2006, Nr. 111879/25.08.2006, Nr. 111880/25.08.2006, Nr. 
111881/25.08.2006, Nr. 111882/25.08.2006, Nr. 111883/25.08.2006, Nr. 
111884/25.08.2006, Nr. 111885/25.08.2006, Nr. 111886/25.08.2006, Nr. 
111887/25.08.2006, Nr. 111826/12.09.2006, Nr. 111825/25.08.2006, Nr. 
111888/25.08.2006, Nr. 111889/25.08.2006, Nr. 111890/25.08.2006, Nr. 
111891/25.08.2006, Nr. 111892/25.08.2006, Nr. 111799/25.08.2006, Nr. 
111800/25.08.2006, Nr. 111801/25.08.2006, Nr. 111802/25.08.2006, Nr. 
111803/25.08.2006, Nr. 111804/25.08.2006, Nr. 111780/25.08.2006, Nr. 
111769/25.08.2006, Nr. 111770/25.08.2006, Nr. 111767/25.08.2006, Nr. 
111768/25.08.2006, Nr. 111764/25.08.2006, Nr. 112200/25.08.2006, Nr. 
110869/25.08.2006, Nr. 110866/25.08.2006, Nr. 110867/25.08.2006, Nr. 
110868/25.08.2006, Nr. 112921/25.08.2006, Nr. 112922/25.08.2006, Nr. 
112923/25.08.2006, Nr. 112924/25.08.2006, Nr. 112917/25.08.2006, Nr. 
112918/25.08.2006, Nr. 112912/25.08.2006, Nr. 112913/25.08.2006, Nr. 
112914/25.08.2006, Nr. 112915/25.08.2006, Nr. 112901/25.08.2006, Nr. 
112902/25.08.2006, Nr. 112903/25.08.2006, Nr. 112888/25.08.2006, Nr. 
112889/25.08.2006, Nr. 111893/25.08.2006, Nr. 111894/25.08.2006, Nr. 
111895/25.08.2006, Nr. 111896/25.08.2006, Nr. 111897/25.08.2006, Nr. 
111898/25.08.2006, Nr. 111899/25.08.2006, Nr. 111900/25.08.2006, Nr. 
111901/25.08.2006, Nr. 111902/25.08.2006, Nr. 111903/25.08.2006, Nr. 
111904/25.08.2006, Nr. 111905/25.08.2006, Nr. 111906/25.08.2006, Nr. 
111907/25.08.2006, Nr. 111908/25.08.2006, Nr. 111909/25.08.2006, Nr. 
111910/25.08.2006, Nr. 111911/25.08.2006, Nr. 111912/25.08.2006, Nr. 
111913/25.08.2006, Nr. 111914/25.08.2006, Nr. 111915/25.08.2006, Nr. 
111916/25.08.2006, Nr. 111917/25.08.2006, Nr. 111918/25.08.2006, Nr. 
111919/25.08.2006, Nr. 111920/25.08.2006, Nr. 111921/25.08.2006, Nr. 
111922/25.08.2006, Nr. 111923/25.08.2006, Nr. 111924/25.08.2006, Nr. 
111925/25.08.2006, Nr. 111926/25.08.2006, Nr. 111927/25.08.2006, Nr. 
111928/25.08.2006, Nr. 111929/25.08.2006, Nr. 111930/25.08.2006, Nr. 
111931/25.08.2006, Nr. 111932/25.08.2006, Nr. 111933/25.08.2006, Nr. 
111934/25.08.2006, Nr. 111935/25.08.2006, Nr. 111936/25.08.2006, Nr. 
111937/25.08.2006, Nr. 111938/25.08.2006, Nr. 111939/25.08.2006, Nr. 
111940/25.08.2006, Nr. 111941/25.08.2006, Nr. 111942/25.08.2006, Nr. 
111943/25.08.2006, Nr. 111944/25.08.2006, Nr. 111945/25.08.2006, Nr. 
111946/25.08.2006, Nr. 111947/25.08.2006, Nr. 111948/25.08.2006, Nr. 
111949/25.08.2006, Nr. 111950/25.08.2006, Nr. 111951/25.08.2006, Nr. 
111952/25.08.2006 si Nr. 165774/13.09.2006, Nr. 111953/25.08.2006, Nr. 
111954/25.08.2006, Nr. 111955/25.08.2006, Nr. 111956/25.08.2006, Nr. 
111957/25.08.2006, Nr. 111958/25.08.2006, Nr. 111959/25.08.2006, Nr. 
111960/25.08.2006, Nr. 111961/25.08.2006, Nr. 111962/25.08.2006, Nr. 
111963/25.08.2006, Nr. 111964/25.08.2006, Nr. 111965/25.08.2006, Nr. 
111966/25.08.2006, Nr. 111967/25.08.2006, Nr. 11196825.08.2006, Nr. 
11196925.08.2006, Nr. 111970/25.08.200613.09.2006, Nr. 111971/25.08.2006 si Nr. 
111958/25.08.2006, Nr. 111972/25.08.2006, Nr. 111973/25.08.2006 si Nr. 
165795/13.09.2006, Nr. 111974/25.08.2006, Nr. 111975/25.08.2006, Nr. 
111976/25.08.2006, Nr. 111977/25.08.2006, Nr. 111978/25.08.2006, Nr. 
111979/25.08.2006, Nr. 111981/25.08.2006, Nr. 111981/BIS25.08.2006, Nr. 
111982/25.08.2006, Nr. 111983/25.08.2006, Nr. 111984/25.08.2006, Nr. 
111985/25.08.2006, Nr. 111986/25.08.2006, Nr. 111987/25.08.2006, Nr. 



111988/25.08.2006, Nr. 111989/25.08.2006, Nr. 111990/25.08.2006, Nr. 
111991/25.08.2006, Nr. 111992/25.08.2006, Nr. 111993/25.08.2006, Nr. 
111994/25.08.2006, Nr. 111995/25.08.2006, Nr. 111996/25.08.2006, Nr. 
111997/25.08.2006, Nr. 111998/25.08.2006, Nr. 111999/25.08.2006, Nr. 
112000/25.08.2006, Nr. 112001/25.08.2006, Nr. 112002/25.08.2006, Nr. 
112003/25.08.2006, Nr. 112004/25.08.2006, Nr. 112005/25.08.2006, Nr. 
112006/25.08.2006, Nr. 112007/25.08.2006, Nr. 112008/25.08.2006, Nr. 
112009/25.08.2006, Nr. 112010/25.08.2006, Nr. 112011/25.08.2006, Nr. 
112012/25.08.2006, Nr. 112013/25.08.2006, Nr. 112014/25.08.2006, Nr. 
112015/25.08.2006, Nr. 112016/25.08.2006, Nr. 112134/25.08.2006, Nr. 
112133/25.08.2006, Nr. 112132/25.08.2006, Nr. 112131/25.08.2006, Nr. 
111862/25.08.2006, Nr. 111729/25.08.2006, Nr. 111730/25.08.2006, Nr. 
111731/25.08.2006, Nr. 111732/25.08.2006, Nr. 111733/25.08.2006, Nr. 
111734/25.08.2006, Nr. 111735/25.08.2006, Nr. 111736/25.08.2006, Nr. 
111737/25.08.2006, Nr. 111738/25.08.2006, Nr. 111739/25.08.2006, Nr. 
111740/25.08.2006, Nr. 111741/25.08.2006, Nr. 111742/25.08.2006, Nr. 
111743/25.08.2006, Nr. 111744/25.08.2006, Nr. 111745/25.08.2006, Nr. 
111746/25.08.2006, Nr. 111747/25.08.2006, Nr. 111748/25.08.2006, Nr. 
111749/25.08.2006, Nr. 111750/25.08.2006, Nr. 111751/25.08.2006, Nr. 
111752/25.08.2006, Nr. 111753/25.08.2006, Nr. 111754/25.08.2006, Nr. 
111755/25.08.2006, Nr. 111756/25.08.2006, Nr. 111459/25.08.2006, Nr. 
111460/25.08.2006, Nr. 111461/25.08.2006, Nr. 111462/25.08.2006, Nr. 
111463/25.08.2006, Nr. 111464/25.08.2006, Nr. 111465/25.08.2006, Nr. 
111466/25.08.2006, Nr. 111467/25.08.2006, Nr. 111468/25.08.2006, Nr. 
111469/25.08.2006, Nr. 111470/25.08.2006, Nr. 111471/25.08.2006, Nr. 
111472/25.08.2006, Nr. 111473/25.08.2006, Nr. 111474/25.08.2006, Nr. 
111475/25.08.2006, Nr. 111476/25.08.2006, Nr. 111477/25.08.2006, Nr. 
111478/25.08.2006, Nr. 111479/25.08.2006, Nr. 111480/25.08.2006, Nr. 
111481/25.08.2006, Nr. 111482/25.08.2006, Nr. 111483/25.08.2006, Nr. 
111484/25.08.2006, Nr. 111485/25.08.2006, Nr. 111486/25.08.2006, Nr. 
111487/25.08.2006, Nr. 111488/25.08.2006, Nr. 111489/25.08.2006, Nr. 
111490/25.08.2006, Nr. 111861/25.08.2006, Nr. 111860/25.08.2006, Nr. 
111859/25.08.2006, Nr. 111858/25.08.2006, Nr. 111856/25.08.2006, Nr. 
111855/25.08.2006, Nr. 111854/25.08.2006, Nr. 111853/25.08.2006, Nr. 
111852/25.08.2006, Nr. 111851/25.08.2006, Nr. 111850/25.08.2006, Nr. 
111849/25.08.2006, Nr. 111848/25.08.2006, Nr. 111847/25.08.2006, Nr. 
111846/25.08.2006, Nr. 111845/25.08.2006, Nr. 111844/25.08.2006, Nr. 
111843/25.08.2006, Nr. 111842/25.08.2006, Nr. 111841/25.08.2006 si Nr. 
165557/12.09.2006, Nr. 111840/25.08.2006, Nr. 111839/25.08.2006, Nr. 
111838/25.08.2006, Nr. 111837/25.08.2006, Nr. 111835/25.08.2006, Nr. 
111835/BIS25.08.2006, Nr. 111834/25.08.2006, Nr. 111833/25.08.2006, Nr. 
111832/25.08.2006, Nr. 111831/25.08.2006, Nr. 111830/25.08.2006, Nr. 
111491/25.08.2006, Nr. 111492/25.08.2006, Nr. 111493/25.08.2006, Nr. 
111494/25.08.2006, Nr. 111495/25.08.2006, Nr. 111496/25.08.2006, Nr. 
111497/25.08.2006, Nr. 111498/25.08.2006, Nr. 111499/25.08.2006, Nr. 
111500/25.08.2006, Nr. 111501/25.08.2006, Nr. 111502/25.08.2006, Nr. 
111503/25.08.2006, Nr. 111504/25.08.2006, Nr. 111505/25.08.2006, Nr. 
111506/25.08.2006, Nr. 111507/25.08.2006, Nr. 111508/25.08.2006, Nr. 
111509/25.08.2006, Nr. 111510/25.08.2006, Nr. 111511/25.08.2006, Nr. 
111512/25.08.2006, Nr. 111513/25.08.2006, Nr. 111514/25.08.2006, Nr. 
111515/25.08.2006, Nr. 111516/25.08.2006, Nr. 111517/25.08.2006, Nr. 
111518/25.08.2006, Nr. 111519/25.08.2006, Nr. 111520/25.08.2006, Nr. 
112947/25.08.2006, Nr. 112946/25.08.2006, Nr. 112941/25.08.2006, Nr. 
112940/25.08.2006, Nr. 112939/25.08.2006, Nr. 112938/25.08.2006, Nr. 
112938/25.08.2006, Nr. 112936/25.08.2006, Nr. 112935/25.08.2006, Nr. 
112934/25.08.2006, Nr. 112933/25.08.2006, Nr. 112932/25.08.2006, Nr. 
112931/25.08.2006, Nr. 112930/25.08.2006, Nr. 113009/25.08.2006, Nr. 
113008/25.08.2006, Nr. 113002/25.08.2006, Nr. 113001/25.08.2006, Nr. 
112103/25.08.2006, Nr. 112104/25.08.2006, Nr. 112105/25.08.2006, Nr. 



112106/25.08.2006, Nr. 112107/25.08.2006, Nr. 112031/25.08.2006, Nr. 
112032/25.08.2006, Nr. 112033/25.08.2006, Nr. 112034/25.08.2006, Nr. 
112035/25.08.2006, Nr. 112036/25.08.2006, Nr. 111521/25.08.2006, Nr. 
111522/25.08.2006, Nr. 111524/25.08.2006, Nr. 111525/25.08.2006, Nr. 
111526/25.08.2006, Nr. 111527/25.08.2006, Nr. 111528/25.08.2006, Nr. 
111529/25.08.2006, Nr. 111530/25.08.2006, Nr. 11153/BIS25.08.2006, Nr. 
111531/25.08.2006, Nr. 111532/25.08.2006, Nr. 111533/25.08.2006, Nr. 
111534/25.08.2006, Nr. 111535/25.08.2006, Nr. 111536/25.08.2006, Nr. 
111537/25.08.2006, Nr. 111538/25.08.2006, Nr. 111539/25.08.2006, Nr. 
111540/25.08.2006, Nr. 111541/25.08.2006, Nr. 111542/25.08.2006, Nr. 
111548/25.08.2006, Nr. 111547/25.08.2006 si Nr. 166047, Nr. 111546/25.08.2006, Nr. 
111545/25.08.2006 si Nr. 166049/13.09.2006, Nr. 111544/25.08.2006, Nr. 
111543/25.08.2006, Nr. 111549/25.08.2006, Nr. 111550/25.08.2006, Nr. 
112037/25.08.2006, Nr. 112038/25.08.2006, Nr. 112039/25.08.2006, Nr. 
112040/25.08.2006, Nr. 112041/25.08.2006, Nr. 112042/25.08.2006, Nr. 
112043/25.08.2006, Nr. 112047/25.08.2006, Nr. 112048/25.08.2006, Nr. 
112049/25.08.2006, Nr. 112050/25.08.2006, Nr. 112051/25.08.2006, Nr. 
112052/25.08.2006, Nr. 112053/25.08.2006, Nr. 112055/25.08.2006, Nr. 
112054/25.08.2006, Nr. 112056/25.08.2006, Nr. 112057/25.08.2006, Nr. 
112058/25.08.2006, Nr. 112059/25.08.2006, Nr. 112060/25.08.2006, Nr. 
112061/25.08.2006, Nr. 112062/25.08.2006, Nr. 112063/25.08.2006, Nr. 
112064/25.08.2006, Nr. 112065/25.08.2006, Nr. 112102/25.08.2006, Nr. 
112101/25.08.2006, Nr. 112100/25.08.2006, Nr. 113010/25.08.2006, Nr. 
112099/25.08.2006, Nr. 112098/25.08.2006, Nr. 112097/25.08.2006, Nr. 
112992/25.08.2006, Nr. 112096/25.08.2006, Nr. 112095/25.08.2006, Nr. 
112978/25.08.2006, Nr. 112099/25.08.2006, Nr. 113007/25.08.2006, Nr. 
113006/25.08.2006, Nr. 112094/25.08.2006, Nr. 112093/25.08.2006, Nr. 
112092/25.08.2006, Nr. 112091/25.08.2006, Nr. 112090/25.08.2006, Nr. 
112089/25.08.2006, Nr. 112088/25.08.2006, Nr. 112087/25.08.2006, Nr. 
112086/25.08.2006, Nr. 112085/25.08.2006, Nr. 112084/25.08.2006, Nr. 
112083/25.08.2006, Nr. 112083/25.08.2006, Nr. 112082/25.08.2006, Nr. 
112081/25.08.2006, Nr. 112080/25.08.2006, Nr. 112079/25.08.2006, Nr. 
112078/25.08.2006, Nr. 112077/25.08.2006, Nr. 112076/25.08.2006, Nr. 
111551/25.08.2006, Nr. 111552/25.08.2006, Nr. 111553/25.08.2006, Nr. 
111554/25.08.2006, Nr. 111555/25.08.2006, Nr. 111556/25.08.2006, Nr. 
111557/25.08.2006, Nr. 111558/25.08.2006, Nr. 111559/25.08.2006, Nr. 
111560/25.08.2006, Nr. 111560/25.08.2006, Nr. 111562/25.08.2006, Nr. 
111563/25.08.2006, Nr. 111564/25.08.2006, Nr. 111565/25.08.2006, Nr. 
111566/25.08.2006, Nr. 111567/25.08.2006, Nr. 111568/25.08.2006, Nr. 
111569/25.08.2006, Nr. 111570/25.08.2006, Nr. 111571/25.08.2006, Nr. 
111572/25.08.2006, Nr. 111573/25.08.2006, Nr. 111574/25.08.2006, Nr. 
111575/25.08.2006, Nr. 111576/25.08.2006, Nr. 111577/25.08.2006, Nr. 
111578/25.08.2006, Nr. 111579/25.08.2006, Nr. 111580/25.08.2006, Nr. 
112075/25.08.2006, Nr. 112074/BIS25.08.2006, Nr. 112074/25.08.2006, Nr. 
112073/25.08.2006, Nr. 112072/25.08.2006, Nr. 112071/25.08.2006, Nr. 
112070/25.08.2006, Nr. 112069/25.08.2006, Nr. 112068/25.08.2006, Nr. 
112067/25.08.2006, Nr. 112066/25.08.2006, Nr. 113011/25.08.2006, Nr. 
111610/25.08.2006, Nr. 112109/25.08.2006, Nr. 112111/25.08.2006, Nr. 
112112/25.08.2006, Nr. 112117/25.08.2006, Nr. 112115/25.08.2006, Nr. 
112116/25.08.2006, Nr. 112114/25.08.2006, Nr. 112118/25.08.2006, Nr. 
112120/25.08.2006, Nr. 111611/25.08.2006, Nr. 111612/25.08.2006, Nr. 
111613/25.08.2006, Nr. 111614/25.08.2006, Nr. 111615/25.08.2006, Nr. 
111616/25.08.2006, Nr. 1116116/25.08.2006, Nr. 111581/25.08.2006, Nr. 
111582/25.08.2006, Nr. 111583/25.08.2006, Nr. 111584/25.08.2006, Nr. 
111585/25.08.2006, Nr. 111586/25.08.2006, Nr. 111587/25.08.2006, Nr. 
111588/25.08.2006, Nr. 111589/25.08.2006, Nr. 111590/25.08.2006, Nr. 
111591/25.08.2006, Nr. 111592/25.08.2006, Nr. 111593/25.08.2006, Nr. 
111594/25.08.2006, Nr. 111595/25.08.2006, Nr. 111596/25.08.2006, Nr. 
111597/25.08.2006, Nr. 111598/25.08.2006, Nr. 111599/25.08.2006, Nr. 



111599/25.08.2006, Nr. 111600/25.08.2006, Nr. 111601/25.08.2006, Nr. 
111603/25.08.2006, Nr. 111605/25.08.2006, Nr. 111605/BIS25.08.2006, Nr. 
111606/25.08.2006, Nr. 111607/25.08.2006, Nr. 111608/25.08.2006, Nr. 
113013/25.08.2006, Nr. 113015/25.08.2006, Nr. 113016/25.08.2006, Nr. 
113019/25.08.2006, Nr. 113020/25.08.2006, Nr. 113021/25.08.2006, Nr. 
113023/25.08.2006, Nr. 113024/25.08.2006, Nr. 113025/25.08.2006, Nr. 
113026/25.08.2006, Nr. 113027/25.08.2006, Nr. 113032/25.08.2006, Nr. 
113031/25.08.2006, Nr. 113030/25.08.2006, Nr. 113029/25.08.2006, Nr. 
113028/25.08.2006, Nr. 113027/25.08.2006, Nr. 113036/25.08.2006, Nr. 
113035/25.08.2006, Nr. 113034/25.08.2006, Nr. 113033/25.08.2006, Nr. 
113042/25.08.2006, Nr. 113041/25.08.2006, Nr. 113040/25.08.2006, Nr. 
113039/25.08.2006, Nr. 113038/25.08.2006, Nr. 113047/25.08.2006, Nr. 
113046/25.08.2006, Nr. 113045/25.08.2006, Nr. 113044/25.08.2006, Nr. 
113043/25.08.2006, Nr. 113018/25.08.2006, Nr. 113017/25.08.2006, Nr. 
113051/25.08.2006, Nr. 113050/25.08.2006, Nr. 113022/25.08.2006, Nr. 
113049/25.08.2006, Nr. 113048/25.08.2006, Nr. 113052/25.08.2006, Nr. 
113053/25.08.2006, Nr. 113054/25.08.2006, Nr. 113055/25.08.2006, Nr. 
113056/25.08.2006, Nr. 113057/25.08.2006, Nr. 113058/25.08.2006, Nr. 
113059/25.08.2006, Nr. 112108B/25.08.2006, Nr. 113061/25.08.2006, Nr. 
113062/25.08.2006, Nr. 113063/25.08.2006, Nr. 113066/25.08.2006, Nr. 
113067/25.08.2006, Nr. 113060/25.08.2006, Nr. 113064/25.08.2006, Nr. 
113065/25.08.2006, Nr. 113069/25.08.2006, Nr. 113068/25.08.2006, Nr. 
113070/25.08.2006, Nr. 113071/25.08.2006, Nr. 113072/25.08.2006, Nr. 
113073/25.08.2006, Nr. 113074/25.08.2006, Nr. 113075/25.08.2006, Nr. 
113076/25.08.2006, Nr. 113077/25.08.2006, Nr. 113078/25.08.2006, Nr. 
113079/25.08.2006, Nr. 113080/25.08.2006, Nr. 113081/25.08.2006, Nr. 
113082/25.08.2006, Nr. 113083/25.08.2006, Nr. 113084/25.08.2006, Nr. 
113085/25.08.2006, Nr. 113086/25.08.2006, Nr. 113087/25.08.2006, Nr. 
113088/25.08.2006, Nr. 113089/25.08.2006, Nr. 113090/25.08.2006, Nr. 
113091/25.08.2006, Nr. 113092/25.08.2006, Nr. 113093/25.08.2006, Nr. 
113094/25.08.2006, Nr. 113095/25.08.2006, Nr. 113096/25.08.2006, Nr. 
113097/25.08.2006, Nr. 113098/25.08.2006, Nr. 113099/25.08.2006, Nr. 
113100/25.08.2006, Nr. 113101/25.08.2006, Nr. 113102/25.08.2006, Nr. 
113103/25.08.2006, Nr. 113104/25.08.2006, Nr. 113105/25.08.2006, Nr. 
111408/25.08.2006, Nr. 111380/25.08.2006, Nr. 111379/25.08.2006, Nr. 
111392/25.08.2006, Nr. 111399/25.08.2006, Nr. 111400/25.08.2006, Nr. 
111401/25.08.2006, Nr. 111401BIS/25.08.2006, Nr. 111393/25.08.2006, Nr. 
111395/25.08.2006, Nr. 111396/25.08.2006, Nr. 111397/25.08.2006, Nr. 
111398/25.08.2006, Nr. 111391/25.08.2006, Nr. 111390/25.08.2006, Nr. 
111389/25.08.2006, Nr. 111388/25.08.2006, Nr. 111378/25.08.2006, Nr. 
111394/25.08.2006, Nr. 111403/25.08.2006, Nr. 111404/25.08.2006, Nr. 
111405/25.08.2006, Nr. 111406/25.08.2006, Nr. 111407/25.08.2006, Nr. 
111377/25.08.2006, Nr. 111375/25.08.2006, Nr. 111385/25.08.2006, Nr. 
113106/25.08.2006, Nr. 113107/25.08.2006, Nr. 112398/25.08.2006, Nr. 
112397/25.08.2006, Nr. 112395/25.08.2006, Nr. 112394/25.08.2006, Nr. 
112393/25.08.2006, Nr. 112392/25.08.2006, Nr. 112391/25.08.2006, Nr. 
112390/25.08.2006, Nr. 112389/25.08.2006, Nr. 112388/25.08.2006, Nr. 
112387/25.08.2006, Nr. 112386/25.08.2006, Nr. 112380/25.08.2006, Nr. 
112375/25.08.2006, Nr. 112374/25.08.2006, Nr. 112373/25.08.2006, Nr. 
112372/25.08.2006, Nr. 111384/25.08.2006, Nr. 111383/25.08.2006, Nr. 
111382/25.08.2006, Nr. 111381/25.08.2006, Nr. 111374/25.08.2006, Nr. 
111373/25.08.2006, Nr. 111372/25.08.2006, Nr. 111371/25.08.2006, Nr. 
111369/25.08.2006, Nr. 111368/25.08.2006, Nr. 111367/25.08.2006, Nr. 
112017/25.08.2006, Nr. 112018/25.08.2006, Nr. 112019/25.08.2006, Nr. 
112020/25.08.2006, Nr. 112021/25.08.2006, Nr. 112022/25.08.2006, Nr. 
112023/25.08.2006, Nr. 111609/25.08.2006, Nr. 111642/25.08.2006, Nr. 
111643/25.08.2006, Nr. 111644/25.08.2006, Nr. 111645/25.08.2006, Nr. 
111646/25.08.2006, Nr. 111647/25.08.2006, Nr. 111648/25.08.2006, Nr. 
111649/25.08.2006, Nr. 111650/25.08.2006, Nr. 111651/25.08.2006, Nr. 



111652/25.08.2006, Nr. 111653/25.08.2006, Nr. 111654/25.08.2006, Nr. 
111655/25.08.2006, Nr. 111656/25.08.2006, Nr. 111657/25.08.2006, Nr. 
111658/25.08.2006, Nr. 111659/25.08.2006, Nr. 111660/25.08.2006, Nr. 
111661/25.08.2006, Nr. 111662/25.08.2006, Nr. 111663/25.08.2006, Nr. 
111664/25.08.2006, Nr. 111665/25.08.2006, Nr. 111666/25.08.2006, Nr. 
111667/25.08.2006, Nr. 111668/25.08.2006, Nr. 111669/25.08.2006, Nr. 
111670/25.08.2006, Nr. 111671/25.08.2006, Nr. 111672/25.08.2006, Nr. 
111673/25.08.2006, Nr. 111674/25.08.2006, Nr. 111675/25.08.2006, Nr. 
111676/25.08.2006, Nr. 111677/25.08.2006, Nr. 111678/25.08.2006, Nr. 
111679/25.08.2006, Nr. 111680/25.08.2006, Nr. 111681/25.08.2006, Nr. 
111682/25.08.2006, Nr. 112371/25.08.2006, Nr. 112369/25.08.2006, Nr. 
112370/25.08.2006, Nr. 112368/25.08.2006, Nr. 112367/25.08.2006, Nr. 
112366/25.08.2006, Nr. 112365/25.08.2006, Nr. 112364/25.08.2006, Nr. 
112363/25.08.2006, Nr. 112362/25.08.2006, Nr. 112361/25.08.2006, Nr. 
166360/14.09.2006, Nr. 112359/14.09.2006, Nr. 112358/25.08.2006, Nr. 
112357/25.08.2006, Nr. 112356/25.08.2006, Nr. 112355/25.08.2006, Nr. 
112354/25.08.2006, Nr. 112339/25.08.2006, Nr. 112338/25.08.2006, Nr. 
112337/25.08.2006, Nr. 112336/25.08.2006, Nr. 112335/25.08.2006, Nr. 
112334/25.08.2006, Nr. 112333/25.08.2006, Nr. 112332/25.08.2006, Nr. 
112331/25.08.2006, Nr. 112330/25.08.2006, Nr. 112329/25.08.2006, Nr. 
112328/25.08.2006, Nr. 111683/25.08.2006, Nr. 111684/25.08.2006, Nr. 
111685/25.08.2006, Nr. 111686/25.08.2006, Nr. 111687/25.08.2006, Nr. 
111688/25.08.2006, Nr. 111689/25.08.2006, Nr. 111690/25.08.2006, Nr. 
111691/25.08.2006, Nr. 111692/25.08.2006, Nr. 111693/25.08.2006, Nr. 
111694/25.08.2006, Nr. 111695/25.08.2006, Nr. 111696/25.08.2006, Nr. 
111697/25.08.2006, Nr. 111698/25.08.2006, Nr. 1116899/25.08.2006, Nr. 
111700/25.08.2006, Nr. 111701/25.08.2006, Nr. 111702/25.08.2006, Nr. 
111703/25.08.2006, Nr. 111704/25.08.2006, Nr. 111705/25.08.2006, Nr. 
111706/25.08.2006, Nr. 111707/25.08.2006, Nr. 111708/25.08.2006, Nr. 
111709/25.08.2006, Nr. 111710/25.08.2006, Nr. 111711/25.08.200613.09.2006, Nr. 
111712/25.08.2006, Nr. 112327/25.08.2006, Nr. 112325/25.08.2006, Nr. 
112323/25.08.2006, Nr. 112308/25.08.2006, Nr. 112322/25.08.2006, Nr. 
112321/25.08.2006, Nr. 112320/25.08.2006, Nr. 112319/25.08.2006, Nr. 
112317/25.08.200614.09.2006, Nr. 112316/25.08.2006, Nr. 112315/25.08.2006, Nr. 
112314/25.08.2006, Nr. 112313/25.08.2006, Nr. 112312/25.08.2006, Nr. 
112311/25.08.2006, Nr. 112310/25.08.2006, Nr. 112309/25.08.2006, Nr. 
112308/25.08.2006, Nr. 112307/25.08.2006, Nr. 112326/25.08.2006, Nr. 
112306/25.08.2006, Nr. 112305/25.08.2006, Nr. 112304/25.08.2006, Nr. 
112303/25.08.2006, Nr. 112302/25.08.2006, Nr. 112301/25.08.2006, Nr. 
112300/25.08.2006, Nr. 112299/25.08.2006, Nr. 112299BIS/25.08.2006, Nr. 
112135/25.08.2006, Nr. 112136/25.08.2006, Nr. 112137/25.08.2006, Nr. 
112138/25.08.2006, Nr. 112139/25.08.2006, Nr. 112141/25.08.2006, Nr. 
112142/25.08.2006, Nr. 112143/25.08.2006, Nr. 112144/25.08.2006, Nr. 
112146/25.08.2006, Nr. 112148/25.08.2006, Nr. 112149/25.08.2006, Nr. 
112150/25.08.2006, Nr. 112151/25.08.2006, Nr. 112123/25.08.2006, Nr. 
112124/25.08.200612.09.2006, Nr. 112125/25.08.2006, Nr. 112126/25.08.2006, Nr. 
112297/25.08.2006, Nr. 112296/25.08.2006, Nr. 112295/25.08.2006, Nr. 
112294/25.08.2006, Nr. 112293/25.08.2006, Nr. 112292/25.08.2006, Nr. 
112291/25.08.2006, Nr. 112290/25.08.2006, Nr. 112289/25.08.2006, Nr. 
112288/25.08.2006, Nr. 112287/25.08.2006, Nr. 112286/25.08.2006, Nr. 
112285/25.08.2006, Nr. 112284/25.08.2006, Nr. 112283/25.08.2006, Nr. 
112282/25.08.2006, Nr. 112281/25.08.20066, Nr. 112280/25.08.2006, Nr. 
112279/25.08.2006, Nr. 112278/25.08.2006, Nr. 112277/25.08.2006, Nr. 
112276/25.08.2006, Nr. 112275/25.08.2006, Nr. 112274/25.08.2006, Nr. 
112273/25.08.2006, Nr. 112272/25.08.2006, Nr. 112271/25.08.2006, Nr. 
112270/25.08.2006, Nr. 112269/25.08.2006, Nr. 112268/25.08.2006, Nr. 
112166/25.08.2006, Nr. 112167/25.08.2006, Nr. 112168/25.08.2006, Nr. 
112199/25.08.2006, Nr. 112198/25.08.2006, Nr. 112152/25.08.2006, Nr. 
112153/25.08.2006, Nr. 112154/25.08.2006, Nr. 112155/25.08.2006, Nr. 



112197/25.08.2006, Nr. 112196/25.08.2006, Nr. 112195/25.08.2006, Nr. 
112194/25.08.2006, Nr. 112193/25.08.2006, Nr. 112192/25.08.2006, Nr. 
112191/25.08.2006, Nr. 112872/25.08.2006, Nr. 112871/25.08.2006, Nr. 
112870/25.08.2006, Nr. 112869/25.08.2006, Nr. 112167/25.08.2006, Nr. 
112166/25.08.2006, Nr. 112030/25.08.2006, Nr. 112029/25.08.2006, Nr. 
112028/25.08.2006, Nr. 112027/25.08.2006, Nr. 112026/25.08.2006, Nr. 
112189/25.08.2006, Nr. 112188/25.08.2006, Nr. 112187/25.08.2006, Nr. 
112265/25.08.2006, Nr. 112266/25.08.2006, Nr. 112264/25.08.2006, Nr. 
112263/25.08.2006, Nr. 112262/25.08.2006, Nr. 112261/25.08.2006, Nr. 
112260/25.08.2006, Nr. 112259/25.08.2006, Nr. 112258/25.08.2006, Nr. 
112257/25.08.2006, Nr. 112256/25.08.2006, Nr. 112255/25.08.2006, Nr. 
112254/25.08.2006, Nr. 112253/25.08.2006, Nr. 112252/25.08.2006, Nr. 
112251/25.08.2006, Nr. 112250/25.08.2006, Nr. 112249/25.08.2006, Nr. 
112248/25.08.2006, Nr. 112247/25.08.2006, Nr. 112246/25.08.2006, Nr. 
112245/25.08.2006, Nr. 112244/25.08.2006, Nr. 112243/25.08.2006, Nr. 
112242/25.08.2006, Nr. 112241/25.08.2006, Nr. 112240/25.08.2006, Nr. 
112239/25.08.2006, Nr. 112238/25.08.2006, Nr. 112186/25.08.2006, Nr. 
112185/25.08.2006, Nr. 112184/25.08.2006, Nr. 112183/25.08.2006, Nr. 
112182/25.08.2006, Nr. 112181/25.08.2006, Nr. 112180/25.08.2006, Nr. 
112179/25.08.2006, Nr. 112178/25.08.2006, Nr. 112177/25.08.2006, Nr. 
112176/25.08.2006, Nr. 112175/25.08.2006, Nr. 112174/25.08.2006, Nr. 
112179/25.08.2006, Nr. 112026/25.08.2006, Nr. 112025/25.08.2006, Nr. 
112024/25.08.2006, Nr. 112883/25.08.2006, Nr. 112044/25.08.2006, Nr. 
112962/25.08.2006, Nr. 112964/25.08.2006, Nr. 112965/25.08.2006, Nr. 
112966/25.08.2006, Nr. 112088/25.08.2006, Nr. 112948/25.08.2006, Nr. 
112952/25.08.2006, Nr. 112045/25.08.2006, Nr. 112046/25.08.2006, Nr. 
112958/25.08.2006, Nr. 112957/25.08.2006, Nr. 112237/25.08.2006, Nr. 
112236/25.08.2006, Nr. 112235/25.08.2006, Nr. 112234/25.08.2006, Nr. 
112233/25.08.2006, Nr. 112232/25.08.2006, Nr. 112232BIS/25.08.2006, Nr. 
112230/25.08.2006, Nr. 112229/25.08.2006, Nr. 112228/25.08.2006, Nr. 
112227/25.08.2006, Nr. 112226/25.08.2006, Nr. 112225/25.08.2006, Nr. 
112223/25.08.2006, Nr. 112222/25.08.2006, Nr. 112232/25.08.2006, Nr. 
112221/25.08.2006, Nr. 112220/25.08.2006, Nr. 112219/25.08.2006, Nr. 
112218/25.08.2006, Nr. 112217/25.08.2006, Nr. 112216/25.08.2006, Nr. 
112215/25.08.2006, Nr. 112214/25.08.2006, Nr. 112213/25.08.2006, Nr. 
112212/25.08.2006, Nr. 112211/25.08.2006, Nr. 112210/25.08.2006, Nr. 
112209/25.08.2006, Nr. 112208/25.08.2006, Nr. 112956/25.08.2006, Nr. 
111641/25.08.2006, Nr. 111640/25.08.2006, Nr. 111639/25.08.2006, Nr. 
111638/25.08.2006, Nr. 111637/25.08.2006, Nr. 111636/25.08.2006, Nr. 
111635/25.08.2006, Nr. 111634/25.08.2006, Nr. 111633/25.08.2006, Nr. 
111632/25.08.2006, Nr. 111631/25.08.2006, Nr. 111630/25.08.2006, Nr. 
111629/25.08.2006, Nr. 111628/25.08.2006, Nr. 111627/25.08.2006, Nr. 
111626/25.08.2006, Nr. 111625/25.08.2006, Nr. 111624/25.08.2006, Nr. 
111623/25.08.2006, Nr. 111622/25.08.2006, Nr. 111621/25.08.2006, Nr. 
111620/25.08.2006, Nr. 111619/25.08.2006, Nr. 111618/25.08.2006, Nr. 
111617/25.08.2006, Nr. 112112/25.08.2006, Nr. 111784/25.08.2006, Nr. 
112207/25.08.2006, Nr. 112206/25.08.2006, Nr. 112205/25.08.2006, Nr. 
112204/25.08.2006, Nr. 112203/25.08.2006, Nr. 112202/25.08.2006, Nr. 
112201/25.08.2006, Nr. 111335/25.08.2006, Nr. 111334/25.08.2006, Nr. 
112916/25.08.2006, Nr. 111713/25.08.2006, Nr. 111714/25.08.2006, Nr. 
111715/25.08.2006, Nr. 111716/25.08.2006, Nr. 111717/25.08.2006, Nr. 
111718/25.08.2006, Nr. 111719/25.08.2006, Nr. 111720/25.08.2006, Nr. 
111721/25.08.2006, Nr. 111722/25.08.2006, Nr. 111723/25.08.2006, Nr. 
111724/25.08.2006, Nr. 111725/25.08.2006, Nr. 111726/25.08.2006, Nr. 
111727/25.08.2006, Nr. 111728/25.08.2006, Nr. 112910/25.08.2006, Nr. 
111104/25.08.2006, Nr. 111103/25.08.2006, Nr. 111102/25.08.2006, Nr. 
111358/25.08.2006, Nr. 111357/25.08.2006, Nr. 111356/25.08.2006, Nr. 
111355/25.08.2006, Nr. 111354/25.08.2006, Nr. 111450/25.08.2006, Nr. 
111447/25.08.2006, Nr. 111436/25.08.2006, Nr. 111434/25.08.2006, Nr. 



111433/25.08.2006, Nr. 111432/25.08.2006, Nr. 111431/25.08.2006, Nr. 
111430/25.08.2006, Nr. 111429/25.08.2006, Nr. 111428/25.08.2006, Nr. 
111427/25.08.2006, Nr. 111426/25.08.2006, Nr. 111425/25.08.2006, Nr. 
111423/25.08.2006, Nr. 111422/25.08.2006, Nr. 111419/25.08.2006, Nr. 
111418/25.08.2006, Nr. 111417/25.08.2006, Nr. 111416/25.08.2006, Nr. 
111415/25.08.2006, Nr. 111167/25.08.2006, Nr. 111187/25.08.2006, Nr. 
111164/25.08.2006, Nr. 111089/25.08.2006, Nr. 111088/25.08.2006, Nr. 
111087/25.08.2006, Nr. 113118/25.08.2006, Nr. 111086/25.08.2006, Nr. 
111085/25.08.2006, Nr. 111084/25.08.2006, Nr. 111083/25.08.2006, Nr. 
111082/25.08.2006, Nr. 114581/25.08.2006, Nr. 114582/25.08.2006, Nr. 
114583/25.08.2006, Nr. 114584/25.08.2006, Nr. 114585/25.08.2006, Nr. 
114586/25.08.2006, Nr. 114587/25.08.2006, Nr. 114588/25.08.2006, Nr. 
114589/25.08.2006, Nr. 114590/25.08.2006, Nr. 114591/25.08.2006, Nr. 
114592/25.08.2006, Nr. 114593/25.08.2006, Nr. 114594/25.08.2006, Nr. 
114595/25.08.2006, Nr. 114596/25.08.2006, Nr. 114597/25.08.2006, Nr. 
114598/25.08.2006, Nr. 114599/25.08.2006, Nr. 114600/25.08.2006, Nr. 
114601/25.08.2006, Nr. 114602/25.08.2006, Nr. 114603/25.08.2006, Nr. 
114604/25.08.2006, Nr. 114605/25.08.2006, Nr. 114606/25.08.2006, Nr. 
114607/25.08.2006, Nr. 114608/25.08.2006, Nr. 114609/25.08.2006, Nr. 
114610/25.08.2006, Nr. 114611/25.08.2006, Nr. 114612/25.08.2006, Nr. 
114613/25.08.2006, Nr. 114614/25.08.2006, Nr. 114615/25.08.2006, Nr. 
114616/25.08.2006, Nr. 114617/25.08.2006, Nr. 114618/25.08.2006, Nr. 
114619/25.08.2006, Nr. 114620/25.08.2006, Nr. 114621/25.08.2006, Nr. 
114622/25.08.2006, Nr. 114623/25.08.2006, Nr. 114624/25.08.2006, Nr. 
114625/25.08.2006, Nr. 114626/25.08.2006, Nr. 114627/25.08.2006, Nr. 
114628/25.08.2006, Nr. 114629/25.08.2006, Nr. 114630/25.08.2006, Nr. 
114631/25.08.2006, Nr. 114632/25.08.2006, Nr. 114633/25.08.2006, Nr. 
114634/25.08.2006, Nr. 114635/25.08.2006, Nr. 114636/25.08.2006, Nr. 
114637/25.08.2006, Nr. 114638/25.08.2006, Nr. 114639/25.08.2006, Nr. 
114640/25.08.2006, Nr. 114641/25.08.2006, Nr. 114642/25.08.2006, Nr. 
114643/25.08.2006, Nr. 114644/25.08.2006, Nr. 114645/25.08.2006, Nr. 
114646/25.08.2006, Nr. 114647/25.08.2006, Nr. 114648/25.08.2006, Nr. 
114649/25.08.2006, Nr. 114650/25.08.2006, Nr. 114651/25.08.2006, Nr. 
114652/25.08.2006, Nr. 114653/25.08.2006, Nr. 114654/25.08.2006, Nr. 
114655/25.08.2006, Nr. 114656/25.08.2006, Nr. 114657/25.08.2006, Nr. 
114658/25.08.2006, Nr. 114659/25.08.2006, Nr. 114660/25.08.2006, Nr. 
114661/25.08.2006, Nr. 114662/25.08.2006, Nr. 114663/25.08.2006, Nr. 
114664/25.08.2006, Nr. 114665/25.08.2006, Nr. 114666/25.08.2006, Nr. 
114688/25.08.2006, Nr. 114667/25.08.2006, Nr. 114668/25.08.2006, Nr. 
114669/25.08.2006, Nr. 114670/25.08.2006, Nr. 114671/25.08.2006, Nr. 
114672/25.08.2006, Nr. 114673/25.08.2006, Nr. 114674/25.08.2006, Nr. 
114691/25.08.2006, Nr. 114692/25.08.2006, Nr. 114693/25.08.2006, Nr. 
114694/25.08.2006, Nr. 114695/25.08.2006, Nr. 114696/25.08.2006, Nr. 
114697/25.08.2006, Nr. 114698/25.08.2006, Nr. 114699/25.08.2006, Nr. 
114700/25.08.2006, Nr. 114701/25.08.2006, Nr. 114702/25.08.2006, Nr. 
114703/25.08.2006, Nr. 114704/25.08.2006, Nr. 114705/25.08.2006, Nr. 
114706/25.08.2006, Nr. 114707/25.08.2006, Nr. 114708/25.08.2006, Nr. 
114709/25.08.2006, Nr. 114710/25.08.2006, Nr. 114711/25.08.2006, Nr. 
114712/25.08.2006, Nr. 114713/25.08.2006, Nr. 114714/25.08.2006, Nr. 
114715/25.08.2006, Nr. 114273/25.08.2006, Nr. 114272/25.08.2006, Nr. 
114271/25.08.2006, Nr. 114270/25.08.2006, Nr. 114269/25.08.2006, Nr. 
114268/25.08.2006, Nr. 114267/25.08.2006, Nr. 114266/25.08.2006, Nr. 
114265/25.08.2006, Nr. 114264/25.08.2006, Nr. 114263/25.08.2006, Nr. 
114262/25.08.2006, Nr. 114261/25.08.2006, Nr. 114260/25.08.2006, Nr. 
114259/25.08.2006, Nr. 114258/25.08.2006, Nr. 114257/25.08.2006, Nr. 
114256/25.08.2006, Nr. 114255/25.08.2006, Nr. 114254/25.08.2006, Nr. 
114253/25.08.2006, Nr. 114252/25.08.2006, Nr. 114251/25.08.2006, Nr. 
114250/25.08.2006, Nr. 114249/25.08.2006, Nr. 114248/25.08.2006, Nr. 
114247/25.08.2006, Nr. 114246/25.08.2006, Nr. 114245/25.08.2006, Nr. 



114244/25.08.2006, Nr. 114243/25.08.2006, Nr. 114242/25.08.2006, Nr. 
114241/25.08.2006, Nr. 114240/25.08.2006, Nr. 114239/25.08.2006, Nr. 
114238/25.08.2006, Nr. 114237/25.08.2006, Nr. 114236/25.08.2006, Nr. 
114235/25.08.2006, Nr. 114234/25.08.2006, Nr. 114233/25.08.2006, Nr. 
114232/25.08.2006, Nr. 114231/25.08.2006, Nr. 114230/25.08.2006, Nr. 
114229/25.08.2006, Nr. 114228/25.08.2006, Nr. 114227/25.08.2006, Nr. 
114226/25.08.2006, Nr. 114225/25.08.2006, Nr. 114224/25.08.2006, Nr. 
114223/25.08.2006, Nr. 114222/25.08.2006, Nr. 114221/25.08.2006, Nr. 
114220/25.08.2006, Nr. 114219/25.08.2006, Nr. 114218/25.08.2006, Nr. 
114217/25.08.2006, Nr. 114216/25.08.2006, Nr. 114215/25.08.2006, Nr. 
114214/25.08.2006, Nr. 114213/25.08.2006, Nr. 114212/25.08.2006, Nr. 
114211/25.08.2006, Nr. 114210/25.08.2006, Nr. 114209/25.08.2006, Nr. 
114208/25.08.2006, Nr. 114207/25.08.2006, Nr. 114206/25.08.2006, Nr. 
114205/25.08.2006, Nr. 114204/25.08.2006, Nr. 114203/25.08.2006, Nr. 
114202/25.08.2006, Nr. 114201/25.08.2006, Nr. 114200/25.08.2006, Nr. 
114199/25.08.2006, Nr. 114198/25.08.2006, Nr. 114197/25.08.2006, Nr. 
114196/25.08.2006, Nr. 114195/25.08.2006, Nr. 114194/25.08.2006, Nr. 
114193/25.08.2006, Nr. 114192/25.08.2006, Nr. 114191/25.08.2006, Nr. 
114190/25.08.2006, Nr. 114189/25.08.2006, Nr. 114188/25.08.2006, Nr. 
114187/25.08.2006, Nr. 114186/25.08.2006, Nr. 114185/25.08.2006, Nr. 
114184/25.08.2006, Nr. 114183/25.08.2006, Nr. 114182/25.08.2006, Nr. 
114181/25.08.2006, Nr. 114180/25.08.2006, Nr. 114179/25.08.2006, Nr. 
114178/25.08.2006, Nr. 114177/25.08.2006, Nr. 114176/25.08.2006, Nr. 
114175/25.08.2006, Nr. 114174/25.08.2006, Nr. 114173/25.08.2006, Nr. 
114172/25.08.2006, Nr. 114171/25.08.2006, Nr. 114170/25.08.2006, Nr. 
114169/25.08.2006, Nr. 114168/25.08.2006, Nr. 114167/25.08.2006, Nr. 
114166/25.08.2006, Nr. 114165/25.08.2006, Nr. 114164/25.08.2006, Nr. 
114163/25.08.2006, Nr. 114162/25.08.2006, Nr. 114161/25.08.2006, Nr. 
114160/25.08.2006, Nr. 114159/25.08.2006, Nr. 114158/25.08.2006, Nr. 
114157/25.08.2006, Nr. 114156/25.08.2006, Nr. 114155/25.08.2006, Nr. 
114154/25.08.2006, Nr. 114153/25.08.2006, Nr. 114152/25.08.2006, Nr. 
114151/25.08.2006, Nr. 114150/25.08.2006, Nr. 114149/25.08.2006, Nr. 
114148/25.08.2006, Nr. 114147/25.08.2006, Nr. 114146/25.08.2006, Nr. 
114145/25.08.2006, Nr. 114144/25.08.2006, Nr. 114143/25.08.2006, Nr. 
114142/25.08.2006, Nr. 114141/25.08.2006, Nr. 114140/25.08.2006, Nr. 
114139/25.08.2006, Nr. 114138/25.08.2006, Nr. 114137/25.08.2006, Nr. 
114136/25.08.2006, Nr. 114135/25.08.2006, Nr. 114134/25.08.2006, Nr. 
114133/25.08.2006, Nr. 114132/25.08.2006, Nr. 114131/25.08.2006, Nr. 
114130/25.08.2006, Nr. 114129/25.08.2006, Nr. 114128/25.08.2006, Nr. 
114127/25.08.2006, Nr. 114126/25.08.2006, Nr. 114125/25.08.2006, Nr. 
114124/25.08.2006, Nr. 114123/25.08.2006, Nr. 114122/25.08.2006, Nr. 
114121/25.08.2006, Nr. 114507/25.08.2006, Nr. 114508/25.08.2006, Nr. 
114509/25.08.2006, Nr. 114510/25.08.2006, Nr. 114511/25.08.2006, Nr. 
114512/25.08.2006, Nr. 114513/25.08.2006, Nr. 114514/25.08.2006, Nr. 
114515/25.08.2006, Nr. 114516/25.08.2006, Nr. 114517/25.08.2006, Nr. 
114518/25.08.2006, Nr. 114519/25.08.2006, Nr. 114520/25.08.2006, Nr. 
114521/25.08.2006, Nr. 114522/25.08.2006, Nr. 114523/25.08.2006, Nr. 
114524/25.08.2006, Nr. 114525/25.08.2006, Nr. 114526/25.08.2006, Nr. 
114527/25.08.2006, Nr. 114528/25.08.2006, Nr. 114529/25.08.2006, Nr. 
114530/25.08.2006, Nr. 114531/25.08.2006, Nr. 114532/25.08.2006, Nr. 
114533/25.08.2006, Nr. 114534/25.08.2006, Nr. 114535/25.08.2006, Nr. 
114536/25.08.2006, Nr. 114537/25.08.2006, Nr. 114538/25.08.2006, Nr. 
114539/25.08.2006, Nr. 114540/25.08.2006, Nr. 114541/25.08.2006, Nr. 
114542/25.08.2006, Nr. 114543/25.08.2006, Nr. 114544/25.08.2006, Nr. 
114545/25.08.2006, Nr. 114546/25.08.2006, Nr. 114547/25.08.2006, Nr. 
114548/25.08.2006, Nr. 114549/25.08.2006, Nr. 114550/25.08.2006, Nr. 
114551/25.08.2006, Nr. 114552/25.08.2006, Nr. 114553/25.08.2006, Nr. 
114554/25.08.2006, Nr. 114555/25.08.2006, Nr. 114556/25.08.2006, Nr. 
114557/25.08.2006, Nr. 114558/25.08.2006, Nr. 114559/25.08.2006, Nr. 



114560/25.08.2006, Nr. 114561/25.08.2006, Nr. 114562/25.08.2006, Nr. 
114563/25.08.2006, Nr. 111349/25.08.2006, Nr. 112342/25.08.2006, Nr. 
112340/25.08.2006, Nr. 112341/25.08.2006, Nr. 112343/25.08.2006, Nr. 
112344/25.08.2006, Nr. 112345/25.08.2006, Nr. 112346/25.08.2006, Nr. 
112347/25.08.2006, Nr. 112348/25.08.2006, Nr. 112349/25.08.2006, Nr. 
111409/25.08.2006, Nr. 111457/25.08.2006, Nr. 114675/25.08.2006, Nr. 
114676/25.08.2006, Nr. 114677/25.08.2006, Nr. 114678/25.08.2006, Nr. 
114679/25.08.2006, Nr. 114680/25.08.2006, Nr. 114564/25.08.2006, Nr. 
114565/25.08.2006, Nr. 114566/25.08.2006, Nr. 114567/25.08.2006, Nr. 
114568/25.08.2006, Nr. 114569/25.08.2006, Nr. 114570/25.08.2006, Nr. 
114571/25.08.2006, Nr. 114572/25.08.2006, Nr. 114573/25.08.2006, Nr. 
114574/25.08.2006, Nr. 114575/25.08.2006, Nr. 114576/25.08.2006, Nr. 
114577/25.08.2006, Nr. 114578/25.08.2006, Nr. 114579/25.08.2006, Nr. 
114580/25.08.2006, Nr. 111437/25.08.2006, Nr. 111438/25.08.2006, Nr. 
111439/25.08.2006, Nr. 111440/25.08.2006, Nr. 111441/25.08.2006, Nr. 
111442/25.08.2006, Nr. 111443/25.08.2006, Nr. 111444/25.08.2006, Nr. 
111445/25.08.2006, Nr. 111446/25.08.2006, Nr. 111420/25.08.2006, Nr. 
111420/25.08.2006, Nr. 111420/25.08.2006, Nr. 111420/25.08.2006, Nr. 
111420/25.08.2006, Nr. 111414/25.08.2006, Nr. 111285/25.08.2006, Nr. 
111284/25.08.2006, Nr. 111283/25.08.2006, Nr. 111282/25.08.2006, Nr. 
111281/25.08.2006, Nr. 111280/25.08.2006, Nr. 111279/25.08.2006, Nr. 
111278/25.08.2006, Nr. 111277/25.08.2006, Nr. 111276/25.08.2006, Nr. 
111275/25.08.2006, Nr. 111274/25.08.2006, Nr. 111273/25.08.2006, Nr. 
111272/25.08.2006, Nr. 111271/25.08.2006, Nr. 111270/25.08.2006, Nr. 
111269/25.08.2006, Nr. 111268/25.08.2006, Nr. 111267/25.08.2006, Nr. 
111266/25.08.2006, Nr. 113121/25.08.2006, Nr. 113122/25.08.2006, Nr. 
111265/25.08.2006, Nr. 111264/25.08.2006, Nr. 111263/25.08.2006, Nr. 
111262/25.08.2006, Nr. 111261/25.08.2006, Nr. 114681/25.08.2006, Nr. 
114682/25.08.2006, Nr. 114683/25.08.2006, Nr. 114684/25.08.2006, Nr. 
114685/25.08.2006, Nr. 114686/25.08.2006, Nr. 114687/25.08.2006, Nr. 
114689/25.08.2006, Nr. 114690/25.08.2006, Nr. 112886/25.08.2006, Nr. 
112885/25.08.2006, Nr. 111760/25.08.2006, Nr. 112884/25.08.2006, Nr. 
113119/25.08.2006, Nr. 113120/25.08.2006, Nr. 113458/25.08.2006, Nr. 
113459/25.08.2006, Nr. 167327/25.08.2006, Nr. 112353/25.08.2006, Nr. 
111144/25.08.2006, Nr. 111143/25.08.2006, Nr. 111142/25.08.2006, Nr. 
111141/25.08.2006, Nr. 112352/25.08.2006, Nr. 112351/25.08.2006, Nr. 
112350/25.08.2006, Nr. 111797/25.08.2006, Nr. 111796/25.08.2006, Nr. 
111795/25.08.2006, Nr. 111794/25.08.2006, Nr. 111793/25.08.2006, Nr. 
111792/25.08.2006, Nr. 111791/25.08.2006, Nr. 111790/25.08.2006, Nr. 
111789/25.08.2006, Nr. 111788/25.08.2006, Nr. 111787/25.08.2006, Nr. 
111785/25.08.2006, Nr. 111782/25.08.2006, Nr. 111781/25.08.2006, Nr. 
111779/25.08.2006, Nr. 111778/25.08.2006, Nr. 111775/25.08.2006, Nr. 
111773/25.08.2006, Nr. 111772/25.08.2006, Nr. 111771/25.08.2006, Nr. 
111766/25.08.2006, Nr. 111451/25.08.2006, Nr. 111452/25.08.2006, Nr. 
111453/25.08.2006, Nr. 111454/25.08.2006, Nr. 111455/25.08.2006, Nr. 
111456/25.08.2006, Nr. 111458/25.08.2006, Nr. 111067/25.08.2006, Nr. 
111069BIS/25.08.2006, Nr. 111069/25.08.2006, Nr. 111071/25.08.2006, Nr. 
111072/25.08.2006, Nr. 111076/25.08.2006, Nr. 111260/25.08.2006, Nr. 
111259/25.08.2006, Nr. 111258/25.08.2006, Nr. 111257/25.08.2006, Nr. 
111256/25.08.2006, Nr. 111255/25.08.2006, Nr. 111254/25.08.2006, Nr. 
111253/25.08.2006, Nr. 111252/25.08.2006, Nr. 111251/25.08.2006, Nr. 
111250/25.08.2006, Nr. 111249/25.08.2006, Nr. 111248/25.08.2006, Nr. 
111247/25.08.2006, Nr. 111246/25.08.2006, Nr. 111245/25.08.2006, Nr. 
111244/25.08.2006, Nr. 111243/25.08.2006, Nr. 111242/25.08.2006, Nr. 
111241/25.08.2006, Nr. 111240/25.08.2006, Nr. 111239/25.08.2006, Nr. 
111237/25.08.2006, Nr. 111236/25.08.2006, Nr. 111235/25.08.2006, Nr. 
111234/25.08.2006, Nr. 111233/25.08.2006, Nr. 111232/25.08.2006, Nr. 
111231/25.08.2006, Nr. 111230/25.08.2006, Nr. 111229/25.08.2006, Nr. 
111228/25.08.2006, Nr. 111227/25.08.2006, Nr. 111226/25.08.2006, Nr. 



111225/25.08.2006, Nr. 111224/25.08.2006, Nr. 111223/25.08.2006, Nr. 
111222/25.08.2006, Nr. 111221/25.08.2006, Nr. 111220/25.08.2006, Nr. 
111219/25.08.2006, Nr. 111218/25.08.2006, Nr. 111217/25.08.2006, Nr. 
111216/25.08.2006, Nr. 111215/25.08.2006, Nr. 111214/25.08.2006, Nr. 
111213/25.08.2006, Nr. 111212/25.08.2006, Nr. 111211/25.08.2006, Nr. 
111210/25.08.2006, Nr. 111209/25.08.2006, Nr. 111208/25.08.2006, Nr. 
111207/25.08.2006, Nr. 111206/25.08.2006, Nr. 111205/25.08.2006, Nr. 
111204/25.08.2006, Nr. 111203/25.08.2006, Nr. 111202/25.08.2006, Nr. 
111201/25.08.2006, Nr. 111200/25.08.2006, Nr. 111199/25.08.2006, Nr. 
111198/25.08.2006, Nr. 111197/25.08.2006, Nr. 1111996/25.08.2006, Nr. 
111195/25.08.2006, Nr. 111238/25.08.2006, Nr. 111194/25.08.2006, Nr. 
111165/25.08.2006, Nr. 111134/25.08.2006, Nr. 111138/25.08.2006, Nr. 
111139/25.08.2006, Nr. 111140/25.08.2006, Nr. 111122/25.08.2006, Nr. 
111119/25.08.2006, Nr. 111117/25.08.2006, Nr. 111116/25.08.2006, Nr. 
111148/25.08.2006, Nr. 111090/25.08.2006, Nr. 111101/25.08.2006, Nr. 
111100/25.08.2006, Nr. 111099/25.08.2006, Nr. 111098/25.08.2006, Nr. 
111097/25.08.2006, Nr. 111095/25.08.2006, Nr. 111094/25.08.2006, Nr. 
111133/25.08.2006, Nr. 111132/25.08.2006, Nr. 111131/25.08.2006, Nr. 
111348/25.08.2006, Nr. 111074/25.08.2006, Nr. 111078/25.08.2006, Nr. 
111079/25.08.2006, Nr. 111080/25.08.2006, Nr. 111081/25.08.2006, Nr. 
111765/25.08.2006, Nr. 112172/25.08.2006, Nr. 112169/25.08.2006, Nr. 
112170/25.08.2006, Nr. 112925/25.08.2006, Nr. 112926/25.08.2006, Nr. 
111783/25.08.2006, Nr. 112927/25.08.2006, Nr. 112928/25.08.2006, Nr. 
112919/25.08.2006, Nr. 112907/25.08.2006, Nr. 112908/25.08.2006, Nr. 
112909/25.08.2006, Nr. 112905/25.08.2006, Nr. 112896/25.08.2006, Nr. 
112897/25.08.2006, Nr. 112898/25.08.2006, Nr. 112899/25.08.2006, Nr. 
112900/25.08.2006, Nr. 112895/25.08.2006, Nr. 111347/25.08.2006, Nr. 
111346/25.08.2006, Nr. 111345/25.08.2006, Nr. 111344/25.08.2006, Nr. 
111342/25.08.2006, Nr. 111107/25.08.2006, Nr. 111106/25.08.2006, Nr. 
111353/25.08.2006, Nr. 114726/31.08.2006, Nr. 114727/31.08.2006, Nr. 
114731/31.08.2006, Nr. 114736/15.09.2006, Nr. 114274/28.08.2006, Nr. 
114717/28.08.2006, Nr. 114723/31.08.2006, Nr. 114275/28.08.2006, Nr. 
114278/28.08.2006, Nr. 114277/28.08.2006, Nr. 114276/28.08.2006, Nr. 
109583/18.08.2006, Nr. 112960/25.08.2006, Nr. 112959/25.08.2006, Nr. 
112943/25.08.2006, Nr. 112945/25.08.2006, Nr. 115103/13.10.2006, Nr. 
116056/11.12.2006, Nr. 169324/06.11.2006, Nr. 169323/06.11.2006, Nr. 
169322/06.11.2006, Nr. 169321/06.11.2006, Nr. 114373/169078/10.10.2006, Nr. 
114903/05.10.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1290 

Propunerea 

Nu au fost date  informatii privind fundatia pe care RMGC  urmeaza sa o infiinteze si finanteze, fundatie 
care urmeaza sa isi asume obligatiile pe care operatiunea miniera nu si le poate asuma;  
VEZI CONTINUT CONTESTATIE TIP 1 
De asemenea petentul trimite in scrisoare si doua puncte de vedere, ale unor specialisti independenti 

Soluţia de 
rezolvare 

In prezent, făcând parte din raportul la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), Fundaţia 
Roşia Montană îşi redefineşte rolul şi orientarea. Activităţile Planului de dezvoltare durabilă a comunităţii, 
care au fost concepute iniţial ca aflându-se sub tutela Fundaţiei (activităţi orientate către afaceri: incubator 
de afaceri, centru de consiliere pentru afaceri, facilitate de micro-finanţare, precum şi activităţi sociale: 
centru de pregătire şi instruire) au fost promovate independent, prin parteneriate şi cu participarea 
comunităţii în  privinţa luării deciziilor – o modalitate de preferat pentru promovarea programelor de 
dezvoltare socială şi economică. 
 
În continuare, Fundaţia îşi va îndrepta atenţia asupra problemelor de păstrare a moştenirii patrimoniului 
cultural, forma finală a programelor urmând a fi  stabilită împreună cu comunitatea.  
 
În ceea ce priveşte politica, pe baza căreia compania îşi ghidează eforturile de dezvoltare durabilă, Roşia 
Montană Gold Corporation (RMGC) nu se consideră principalul furnizor, ci un partener. Implicarea 
comunităţii este considerată ca  punct de pornire, urmând ca de-a lungul timpului, pe măsură ce 



comunitatea îşi creează capacitatea de a derula programele pe cont propriu, compania să transfere 
controlul asupra programelor înfiinţate în prezent, comunităţii şi instituţiilor ei.  
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

3021 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 112891/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1308 

Propunerea 
Dupa 15 ani RMGC isi va inchide activitatea iar oamenii vor ramane din nou fara locuri de munca iar Rosia 
Montana va fi definitiv distrusa 

Soluţia de 
rezolvare 

Nu există nici o bază pentru a pretinde că Roşia Montană nu va avea un viitor după Proiectul Roşia 
Montană (RMP), întrucât ne străduim pentru a asigura dezvoltarea durabilă a zonei tocmai pentru a ne 
asigura că nu se întâmplă acest lucru.  
 
Desfăşurată de-a lungul a 20 ani, infuzia de investiţii în zonă, dacă este administrată corect, ar trebui să 
stimuleze şi alte tipuri de dezvoltare.   
 
Conform prevederilor Art. 52 (1) din Legea Minelor nr. 85/2003, pentru încetarea activităţilor miniere, 
companiile ar trebui să înainteze autorităţilor competente o cerere însoţită de planul de încetare a 
activităţilor miniere, cu descrierea detaliată a acţiunilor necesare pentru o închidere eficientă a minei. 
Planul de Închidere a Minei ar trebui să conţină, printre altele, un program, de protecţie socială pentru 
personal. 
 
La momentul închiderii, compania va face tot ce îi va sta în putinţă pentru forţa de muncă existentă, 
asigurându-i asistenţă în găsirea unui alt loc de muncă. Având în vedere experienţa şi abilităţile dobândite 
de muncitori, aceşti pot ocupa locuri de muncă existente în cadrul altor proiecte de minerit într-o regiune 
cu potenţial semnificativ de dezvoltare a resurselor minerale. Ca alternativă, Roşia Montană Gold 
Corporation (RMGC) va asigura oportunităţi de recalificare şi asistenţă pentru înfiinţarea unor afaceri în 
alte domenii decât cel minier.  
 
Unul din aspectele cele mai importante ale dezvoltării este îmbunătăţirea şi extinderea capacităţilor 
comunităţii şi ale autorităţilor locale. Chiar înainte să înceapă proiectul, compania este interesată să 
lucreze împreună cu comunitatea pentru găsirea celor mai bune soluţii de dezvoltare pentru zonă. Sperăm 
că, sub auspiciile Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), se va înfiinţa un număr de 
grupuri de lucru, dintre care unuia i se va încredinţa sarcina explorării oportunităţilor de dezvoltare. 
 
Între timp, un număr de programe deja existente au ca scop îmbunătăţirea profilului educaţional şi a 
nivelului de calificare din comunitate, pentru a corespunde necesităţilor proiectului şi pentru a încuraja 
oamenii să se gândească la alte căi de câştigare a traiului în afară de minerit. Programul de calificare 
profesională este unul dintre aceste programe. Instruirea în domeniul afacerilor face parte din programul 
de calificare profesională. Se înfiinţează de asemenea un incubator de afaceri.  
 
În ianuarie 2007 RMGC a înfiinţat Roşia Montană MicroCredit, sub numele de “IFN Gabriel Finance SA”, 
pentru încurajarea investitorilor locali. Acest micro-creditor are rolul de a furniza finanţare şi resursele 
necesare pentru oamenii din Roşia Montană, Abrud, Câmpeni şi Bucium, cu scopul de  sprijinire a 
localnicilor pentru înfiinţarea de microîntreprinderi sau extinderea celor deja existente. 
 
Planul de închidere al RMP este de asemenea conceput astfel încât amplasamentul minei să fie restituit 
folosinţei publice în scopuri productive. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

3023 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 112906/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1314 

Propunerea 
RMGC ofera 1200 de locuri de munca in primii 2 ani si 600 in faza de exploatare dar nu prevede o 
alternativa alternativa si durabila 

Soluţia de 
rezolvare 

Infuzia de investiţii în zona respectivă, dacă este gestionată corect, ar trebui să stimuleze alte tipuri de 
dezvoltare. Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) s-a angajat să promoveze posibilităţile de dezvoltare 
pe termen lung în cadrul planului său de dezvoltare durabilă.  
 
La momentul închiderii minei, compania va face tot ce îi va sta în putinţă pentru forţa de muncă existentă, 
asigurându-i asistenţă în găsirea unui alt loc de muncă. Conform prevederilor Art. 52 (1) din Legea 
Minelor nr. 85/2003, pentru încetarea activităţilor miniere, companiile ar trebui să înainteze autorităţilor 
competente o cerere însoţită de planul de încetare a activităţilor miniere, cu descrierea detaliată a 
acţiunilor necesare pentru o închidere eficientă a minei. Planul de Închidere a Minei ar trebui să conţină, 
printre altele, un program, de protecţie socială pentru personal. 
 
Având în vedere experienţa şi abilităţile dobândite de muncitori, aceşti pot ocupa locuri de muncă 
existente în cadrul altor proiecte de minerit într-o regiune cu potenţial semnificativ de dezvoltare a 
resurselor minerale. Ca alternativă, RMGC va asigura oportunităţi de recalificare şi asistenţă pentru 
înfiinţarea unor afaceri în alte domenii decât cel minier. 
 
Sperăm că, sub auspiciile Programului de Dezvoltare al Naţiunilor Unite (PDNU), vor fi create câteva 
grupuri de lucru, dintre care unul se va ocupa de explorarea oportunităţilor de dezvoltare.  Aceste grupuri 
de lucru vor include reprezentanţi ai guvernului, ai comunităţii şi ai RMGC. Grupurile de lucru vor fi 
deschise la sugestii şi contribuţii din partea tuturor celor interesaţi, care ar trebui să contacteze compania.  
 
Intre timp, un număr de programe deja existente au ca scop îmbunătăţirea profilului educaţional şi a 
nivelului de calificare din comunitate, pentru a corespunde necesităţilor proiectului şi pentru a încuraja 
oamenii să se gândească la alte căi de câştigare a existenţei în afară de minerit. Programul de calificare 
profesională este unul dintre aceste programe. Instruirea în domeniul afacerilor face parte din programul 
de calificare profesională. Se înfiinţează, de asemenea, un incubator de afaceri. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

3023 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 112906/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1322 

Propunerea Cum vor fi reluate in zona, activitatile neminiere dupa inchiderea minei? 

Soluţia de 
rezolvare 

Desfăşurată pe parcursul a 20 ani, infuzia de investiţii în zonă, dacă este administrată corect, ar trebui să 
stimuleze şi alte tipuri de dezvoltare. Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) se angajează să 
promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen lung în cadrul planului său de dezvoltare durabilă.  
 
Conform prevederilor Art. 52 (1) din Legea Minelor nr. 85/2003, pentru încetarea activităţilor miniere, 
companiile ar trebui să înainteze autorităţilor competente o cerere însoţită de planul de încetare a 
activităţilor miniere, cu descrierea detaliată a acţiunilor necesare pentru o închidere eficientă a minei. 
Planul de Închidere a Minei ar trebui să conţină, printre altele, un program, de protecţie socială pentru 
personal. 
 
La momentul închiderii, compania va face tot ce îi va sta în putinţă pentru forţa de muncă existentă, 
asigurându-i asistenţă în găsirea unui alt loc de muncă. Având în vedere experienţa şi abilităţile dobândite 
de muncitori, aceştia pot ocupa locurile existente în cadrul altor proiecte de minerit într-o regiune cu 
potenţial semnificativ de dezvoltare a resurselor minerale. Ca alternativă, RMGC va asigura oportunităţi 
de recalificare şi asistenţă pentru înfiinţarea unor afaceri în alte domenii decât cel minier.  
 
Unele din aspectele cele mai importante ale dezvoltării sunt îmbunătăţirea şi extinderea capacităţilor 
comunităţii si ale autorităţilor locale. Chiar înainte să înceapă proiectul, compania este interesată să 
lucreze împreună cu comunitatea pentru găsirea celor mai bune soluţii de dezvoltare pentru zonă. Sperăm 
că, sub auspiciile Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), se va înfiinţa un număr de 
grupuri de lucru, dintre care unuia i se va încredinţa sarcina explorării oportunităţilor de dezvoltare. 
 
Între timp, un număr de programe deja existente au ca scop îmbunătăţirea profilului educaţional şi a 
nivelului de calificare din comunitate, pentru a corespunde necesităţilor proiectului şi pentru a încuraja 
oamenii să se gândească la alte căi de câştigare a traiului în afară de minerit. Programul de calificare 
profesională este unul dintre aceste programe. Instruirea în domeniul afacerilor face parte din programul 
de calificare profesională. Se înfiintează de asemenea un incubator de afaceri.  
 
În ianuarie 2007 RMGC a înfiinţat Roşia Montană MicroCredit, sub numele de “IFN Gabriel Finance SA”,  
pentru încurajarea investitorilor locali. Acest micro-creditor are rolul de a furniza finanţare şi resursele 
necesare pentru oamenii din Roşia Montană, Abrud, Câmpeni şi Bucium, cu scopul de  sprijinire a 
localnicilor pentru înfiinţarea de microîntreprinderi sau extinderea celor deja existente. 
 
Planul de închidere al roiectulUI Roşia Montană (RMP) este de asemenea conceput astfel încât 
amplasamentul minei să fie redat folosinţei publice în scopuri productive. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

3040 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 112911/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1353 

Propunerea 
Studiul nu ia in calcul situatia comunei Rosia Montana inainte de venirea companiei aici si nici impactul pe 
care aceasta l-a avut asupra zonei 

Soluţia de 
rezolvare 

Conţinutul raportului la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) este elaborat în 
concordanţă cu Termenii de Referinţă (TOR) emişi de Ministerul Român al Mediului şi Gospodării Apelor 
(MMGA) şi Ordinul 863/2002 – Anexa 2 – Ghid Metodologic al etapei de monitorizare a finalizării 
raportului la studiul EIM – Partea II (structura EIM). 
 
Evaluarea impactului social include un proces standard de determinare a condiţiilor iniţiale în scopul 
stabilirii modului în care acestea ar putea fi afectate de un potenţial proiect.   
 
Într-o zonă în care rata şomajului este foarte ridicată, primul impact social al Roşia Montană Gold 
Corporation (RMGC) asupra Roşiei Montane a constat în furnizarea unei surse stabile de oportunităţi 
economice. 
 
În prezent, RMGC oferă aproape 500 de locuri de muncă, dintre care 80% sunt ocupate de localnici din 
Roşia Montană, Abrud şi Câmpeni. Impozitele plătite de RMGC la bugetele locale în 2006 au însumat 
117.668 USD, fără a menţiona beneficiile aduse afacerilor  din zonă. 
 
Ca impact negativ, menţionăm strămutarea şi relocarea unora dintre membrii comunităţii, impact atenuat 
prin măsurile descrise în Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare (RRAP). 

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

3040 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 112911/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1354 

Propunerea 
Capitolul privind dezvoltarea durabila a zonei nu trateaza  nici un aspect legat  de viata sociala a comunei 
Rosia Montana 

Soluţia de 
rezolvare 

Analizarea vieţii sociale din Roşia Montană nu a fost cerută de Termenii de Referinţă (TOR) emişi de 
Ministerul Român al Mediului şi Gospodării Apelor (MMGA) sau Ordinul 863/2002 – Anexa 2 – Ghid 
Metodologic al etapei de monitorizare a finalizării raportului la studiul de Evaluare a Impactului asupra 
Mediului (EIM)– Partea II (structura EIM). 
 
În orice caz, Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) va colabora printr-o abordare participativă cu 
părţile interesate, la soluţionarea problemelor legate de dezvoltarea comunităţii.  
 
Menţionăm unele aspecte legate de viaţa socială din Roşia Montană pe care RMGC doreşte să le rezolve 
împreună cu comunitatea:  

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea RRAP), accesibile 
întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru TINEri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât pentru 
localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului pentru 
patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin programe de 
instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, atât direct, la RMGC, 
cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire profesională şi meserii Roşia 
Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei sociale, în 
special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia Montană care este 
sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din zonă, 
pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

3046 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 112982/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1361 

Propunerea 
Dezvoltarea durabila este serios pusa sub semnul intrebarii tinand cont durara limita (15 ani) de 
exploatare intensiva a unei unice resurse 

Soluţia de 
rezolvare 

Nu suntem de acord cu afirmaţia referitoare la durata limită de 15 ani, Proiectul Roşia Montana (RMP) de 
va desfăşura pe o perioadă de cel puţin 20 de ani. 
 
Premiza de la care porneşte prezentarea contextului dezvoltării durabile, este faptul că RMP va fi un 
catalizator pentru dezvoltarea economică locală şi regională. Este binecunoscut că pentru orice tip de 
dezvoltare industrială majoră efectele vor fi atât pozitive, cât şi negative. RMGC se angajează ca atât 
individual precum şi prin participarea la parteneriate să garanteze faptul că impactul pozitiv va fi 
amplificat. RMGC va avea ca prioritate o abordare participatorie (implicarea publicului interesat în luarea 
deciziilor) acolo unde este posibilă şi va căuta îndrumare din partea autorităţilor locale şi regionale şi din 
partea comunităţii atunci când se vor lua decizii cu referire la probleme ce pot afecta dezvoltarea zonei. 
Efectele negative vor fi atenuate prin măsurile care au fost descrise în raportul studiului de Evaluare a 
Impactului asupra Mediului (EIM).  
  
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu privire la 
procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale procesului de 
dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate mai jos ca 5 domenii 
interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
În sprijinul celor afirmate mai sus, RMGC a stabilit o Politică pentru dezvoltare durabilă [1], ce va fi 
prezentată în cadrul acestei anexe. Componentele de susţinere a acestei politici sunt de asemenea 
prezentate, ele fiind un set de iniţiative desfăşurate la nivelul autorităţilor, comunităţii şi a companiei ca 
părţi integrante ale Parteneriatelor şi programelor de dezvoltare durabilă Roşia Montană. 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 1200 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, majoritatea 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 634 de locuri de muncă pe perioada exploatării (prin angajare directă, incluzând şi contractele 
pentru servicii de curăţenie, pază, transport, etc., pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6000 locuri de muncă generate indirect pentru o perioadă de 20 de ani, la nivel local 
şi regional [2]; 

- 1 miliard USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe profit, 
redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din România; 

- 1,5 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România: 400 
milioane USD pe perioada construcţiei (2 ani) şi 1,1 miliarde USD pe perioada activităţii de 
producţie (16 ani); 

 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia Montană, 
RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea propriilor activităţi 
comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii avantajoase, 



accesul la finanţare; 
- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 

(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local şi 
regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului Roşia 
Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru 
nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi gestionarea 
deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1 miliard USD pentru mai mult 
de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor însemna fonduri 
suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea infrastructurii din 
comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Dealul Furcilor din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone comerciale şi 
rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. Planul de Acţiune 
pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea RRAP), accesibile 
întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru TINEri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi capacitatea 
instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât pentru 
localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului pentru 
patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin programe de 
instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, atât direct, la RMGC, 
cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire profesională şi meserii Roşia 
Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei sociale, în 
special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia Montană care este 
sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din zonă, 
pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de operare 
pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca rezultat atenuarea 
impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 

http://www.certapuseni.ro/
mailto:info@rmchp.ro
mailto:info@rmgnp.ro
http://www.certapuseni.ro/


- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile de 
afaceri; 

- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în cadrul 
activităţilor economice; 

- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-finanţare, 
incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 

- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele RMGC 
cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 

Viziunea RMGC asupra beneficiilor sociale şi economice ale RMP este prezentată în Planul de dezvoltare 
durabilă a comunităţii şi în EIM Capitolul 4.8 – Mediul social şi economic. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
În spiritul acestui angajament, RMGC a efectuat deja un program extins de consultări, constând în 1262 
întâlniri individuale şi interviuri, şi în distribuirea de chestionare prin care s-au obţinut peste 500 
răspunsuri, în 18 întâlniri cu grupuri centrale şi 65 de dezbateri publice, pe lângă discuţiile cu autorităţile 
guvernamentale, cu organizaţiile neguvernamentale şi potenţialii acţionari implicaţi. Observaţiile 
publicului interesat au fost folosite pentru pregătirea Planurilor de Management ale EIM aferente 
Proiectului Roşia Montană precum şi la elaborarea anexei la EIM. 
 
Sprijinul dat dezvoltării durabile a zonei va fi derulat în cadrul parteneriatelor, conform îndrumărilor 
diverselor organizaţii cum este Programul pentru dezvoltare al Naţiunilor Unite (PDNU). De exemplu, 
măsurile de atenuare a efectelor negative şi de amplificare a beneficiilor socio-economice vor fi derulate 
sub îndrumarea Centrului de cercetare socio-economică Roşia Montană (info@rmserc.ro), care, la rândul 
său, are ca partener autorităţile locale. Acest lucru va permite o evaluare transparentă a eficienţei 
sprijinului dat procesului de dezvoltare durabilă şi va pune la dispoziţie un forum pentru implementarea 
îmbunătăţirilor necesare. 
 
Alte parteneriate ce sprijină procesul de dezvoltare durabilă sunt prezentate mai jos în această anexă, în 
capitolul intitulat Parteneriate şi programe de dezvoltare durabilă a comunităţii Roşia Montană. 
(www.rmsdpps.ro) 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca investiţie 
majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va promova dezvoltarea 
activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această creştere calitativă a climatului 
investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care să se dezvolte în paralel cu RMP, chiar 
dacă se depăşeşte cu mult sfera activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării 
economice este un beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Aceasta este o versiune îmbunătăţită a politicii ce a fost deja prezentată în planurile de management 
prezentate în documentaţia EIM – politica a fost îmbunătăţită ca urmare a comentariilor şi observaţiilor 
primite în urma consultărilor publice. 
 
[2] Economiştii au argumentat faptul că efectul multiplicator al RMP este de ordinul a 1 loc de muncă 
direct la 30 de locuri de muncă permanente indirecte timp de peste douăzeci de ani - metodologia utilizată 
poate fi consultată prin cerere directă depusă la RMGC. Cu toate acestea, aici se foloseşte un raport mai 
conservator de 1 : 10 – Direct : Indirect, pentru a respecta efectele multiplicatoare acceptate la nivel 
internaţional pentru marile proiecte de exploatare minieră din regiunile sărace, după cum se menţionează 
în Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD 2006) Politici în domeniul 
mărfurilor pentru dezvoltare: un nou cadru pentru lupta împotriva sărăciei. TD/B/COM.1/75, Geneva, 
Elveţia. Din experienţă ştim că acestea sunt cifrele des folosite şi în Canada. 

 

mailto:info@rmserc.ro
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Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

1788, 1789, 1790, 3073 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 110744/25.08.2006 si Nr. 76083/05.09.2006, Nr. 110743/25.08.2006 si Nr. 
76084/05.09.2006, Nr. 110742/25.08.2006 si Nr. 76085/05.09.2006, Nr. 
112121/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1371 

Propunerea 

Petentul cere MMGA sa nu emit acordul de mediu Proiectului de exploatare miniera de la Rosia Montana. 
In sprijinul acestei cereri aduce ca argument faptul ca proiectul nu a dovedit ca va contribui la dezvoltarea 
durabila a zonei 
 

Soluţia de 
rezolvare 

Conform Art. 11 al Hotărârii de Guvern nr.918/2002 [1] privind stabilirea procedurii-cadru de  evaluare a 
impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei 
proceduri (“HG nr. 918/2002”) “raportul la studiul de evaluare este supus comentariilor publicului, ale 
cărui observaţii pertinente sunt luate în considerare pe tot parcursul evaluării impactului asupra mediului. 
Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, împreună cu autorităţile participante în colectivul de 
analiză tehnică, analizează calitatea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (inclusiv 
a anexei ce conţine răspunsurile deţinătorului proiectului la comentariile şi observaţiile făcute de public – 
nota noastră), şi ia decizia de acceptare sau de refacere a raportului şi de emitere, respectiv de respingere 
motivată a emiterii acordului de mediu. 
 
Premiza de la care porneşte prezentarea contextului dezvoltării durabile, este faptul că Proiectul Roşia 
Montana (RMP) va fi un catalizator pentru dezvoltarea economică locală şi regională. Este binecunoscut că 
pentru orice tip de dezvoltare industrială majoră efectele vor fi atât pozitive, cât şi negative. RMGC se 
angajează ca atât individual precum şi prin participarea la parteneriate să garanteze faptul că impactul 
pozitiv va fi amplificat. RMGC va avea ca prioritate o abordare participatorie (implicarea publicului 
interesat în luarea deciziilor) acolo unde este posibilă şi va căuta îndrumare din partea autorităţilor locale 
şi regionale şi din partea comunităţii atunci când se vor lua decizii cu referire la probleme ce pot afecta 
dezvoltarea zonei. Efectele negative vor fi atenuate prin măsurile care au fost descrise în raportul studiului 
de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM).  
  
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu privire la 
procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale procesului de 
dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate mai jos ca 5 domenii 
interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
În sprijinul celor afirmate mai sus, RMGC a stabilit o Politică pentru dezvoltare durabilă [1], ce va fi 
prezentată în cadrul acestei anexe. Componentele de susţinere a acestei politici sunt de asemenea 
prezentate, ele fiind un set de iniţiative desfăşurate la nivelul autorităţilor, comunităţii şi a companiei ca 
părţi integrante ale Parteneriatelor şi programelor de dezvoltare durabilă Roşia Montană. 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 1200 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, majoritatea 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 634 de locuri de muncă pe perioada exploatării (prin angajare directă, incluzând şi contractele 
pentru servicii de curăţenie, pază, transport, etc., pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6000 locuri de muncă generate indirect pentru o perioadă de 20 de ani, la nivel local 
şi regional [2]; 

- 1 miliard USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe profit, 



redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din România; 
- 1,5 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România: 400 

milioane USD pe perioada construcţiei (2 ani) şi 1,1 miliarde USD pe perioada activităţii de 
producţie (16 ani); 

 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia Montană, 
RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea propriilor activităţi 
comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii avantajoase, 
accesul la finanţare; 

- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local şi 
regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului Roşia 
Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru 
nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi gestionarea 
deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1 miliard USD pentru mai mult 
de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor însemna fonduri 
suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea infrastructurii din 
comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Dealul Furcilor din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone comerciale şi 
rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. Planul de Acţiune 
pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea RRAP), accesibile 
întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru TINEri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi capacitatea 
instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât pentru 
localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului pentru 
patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin programe de 
instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, atât direct, la RMGC, 
cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire profesională şi meserii Roşia 
Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei sociale, în 
special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia Montană care este 
sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

http://www.certapuseni.ro/
mailto:info@rmchp.ro
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- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din zonă, 
pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de operare 
pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca rezultat atenuarea 
impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile de 

afaceri; 
- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în cadrul 

activităţilor economice; 
- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-finanţare, 

incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele RMGC 

cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
Viziunea RMGC asupra beneficiilor sociale şi economice ale RMP este prezentată în Planul de dezvoltare 
durabilă a comunităţii şi în EIM Capitolul 4.8 – Mediul social şi economic. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
În spiritul acestui angajament, RMGC a efectuat deja un program extins de consultări, constând în 1262 
întâlniri individuale şi interviuri, şi în distribuirea de chestionare prin care s-au obţinut peste 500 
răspunsuri, în 18 întâlniri cu grupuri centrale şi 65 de dezbateri publice, pe lângă discuţiile cu autorităţile 
guvernamentale, cu organizaţiile neguvernamentale şi potenţialii acţionari implicaţi. Observaţiile 
publicului interesat au fost folosite pentru pregătirea Planurilor de Management ale EIM aferente 
Proiectului Roşia Montană precum şi la elaborarea anexei la EIM. 
 
Sprijinul dat dezvoltării durabile a zonei va fi derulat în cadrul parteneriatelor, conform îndrumărilor 
diverselor organizaţii cum este Programul pentru dezvoltare al Naţiunilor Unite (PDNU). De exemplu, 
măsurile de atenuare a efectelor negative şi de amplificare a beneficiilor socio-economice vor fi derulate 
sub îndrumarea Centrului de cercetare socio-economică Roşia Montană (info@rmserc.ro), care, la rândul 
său, are ca partener autorităţile locale. Acest lucru va permite o evaluare transparentă a eficienţei 
sprijinului dat procesului de dezvoltare durabilă şi va pune la dispoziţie un forum pentru implementarea 
îmbunătăţirilor necesare. 
 
Alte parteneriate ce sprijină procesul de dezvoltare durabilă sunt prezentate mai jos în această anexă, în 
capitolul intitulat Parteneriate şi programe de dezvoltare durabilă a comunităţii Roşia Montană. 
(www.rmsdpps.ro) 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca investiţie 
majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va promova dezvoltarea 
activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această creştere calitativă a climatului 
investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care să se dezvolte în paralel cu RMP, chiar 
dacă se depăşeşte cu mult sfera activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării 
economice este un beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Aceasta este o versiune îmbunătăţită a politicii ce a fost deja prezentată în planurile de management 
prezentate în documentaţia EIM – politica a fost îmbunătăţită ca urmare a comentariilor şi observaţiilor 
primite în urma consultărilor publice. 

http://www.certapuseni.ro/
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[2] Economiştii au argumentat faptul că efectul multiplicator al RMP este de ordinul a 1 loc de muncă 
direct la 30 de locuri de muncă permanente indirecte timp de peste douăzeci de ani - metodologia utilizată 
poate fi consultată prin cerere directă depusă la RMGC. Cu toate acestea, aici se foloseşte un raport mai 
conservator de 1 : 10 – Direct : Indirect, pentru a respecta efectele multiplicatoare acceptate la nivel 
internaţional pentru marile proiecte de exploatare minieră din regiunile sărace, după cum se menţionează 
în Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD 2006) Politici în domeniul 
mărfurilor pentru dezvoltare: un nou cadru pentru lupta împotriva sărăciei. TD/B/COM.1/75, Geneva, 
Elveţia. Din experienţă ştim că acestea sunt cifrele des folosite şi în Canada.  

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

3115 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 112129/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1388 

Propunerea 
Cine va mai dori sa vina intre halde steril pentru a face turism sau pentru a intreprinde orice alta 
cativitate? 

Soluţia de 
rezolvare 

Petentul înţelege greşit rezultatul final al mineritului după închidere şi reabilitare. În contrast cu mineritul 
practicat la Roşia Montană în trecut, când haldele de steril erau deseori abandonate, proiectul Roşia 
Montană (RMP) va funcţiona pe baza unor linii directoare stricte care stipulează remedierea problemelor 
mediului înconjurător. 
 
În ceea ce priveşte turismul, dezvoltarea potenţialului Roşiei Montane se poate face în paralel cu 
operaţiunile miniere. Capitolul 5 din raportul la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) 
identifică şi evaluează alternativele proiectului. Important este că EIM concluzionează că proiectul nu 
exclude dezvoltarea altor ramuri industriale, cum ar fi turismul. Dimpotrivă, proiectul minier ar elimina 
unele dintre impedimentele semnificative deja existente în calea creării altor ramuri industriale, cum ar fi 
poluarea, căile de acces necorespunzătoare şi alte probleme care au apărut din lipsa unor investiţii din 
interior. Aşa cum se descrie în Volumul 14, 4.8 Mediul social şi economic, şi Volumul 31, Planul de 
dezvoltare durabilă a comunităţii, în prezent există unele activităţi turistice în Roşia Montană. Totuşi, 
industria turistică nu este în prezent un motor economic puternic.   
 
Datorită faptului că RMP afectează numai 4 din cele 16 localităţi ale comunei Roşia Montană, aceasta ar 
putea să-şi dezvolte, în continuare, potenţialul turistic. Există iniţiative în acest sens, cum ar fi „Modelul 
de dezvoltare a turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea durabilă a localităţilor Zlatna, Bucium, Roşia 
Montană şi Baia de Arieş ca alternativă la activităţile de minerit mono-industriale”, întocmit de Institutul 
Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism (INCDT) şi publicat în aprilie 2006, chiar când EIM era 
depus la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (MMGA).  
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus, de asemenea, realizarea unui studiu care stabileşte 
modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism 
printr-un proiect integrat: 
 
„Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci când va exista ceva 
de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, 
cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) 
puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier 
precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, fondurile necesare 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi planurile sale de gestionare a 
patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 milioane de USD pentru protecţia patrimoniului 
cultural de o manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate 
deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine financiar 
persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage 
turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia 
Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate 
(ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tăul Găuri – care, toate, vor 
reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a încuraja 
creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 
13658.R01).  
 
Cu siguranţă, restricţiile urbanistice se vor aplica zonelor ce ar putea fi afectate de funcţionarea 



proiectului, dar acest lucru va avea loc pe o perioadă determinată de timp, iar prin intermediul Planului său 
de dezvoltare durabilă a comunităţii (Volumul 31 din raportul la studiul EIM), RMGC se obligă să pună 
bazele dezvoltării de proiecte pe termen lung, cum ar fi turismul.  Planul de Urbanism General (PUG), 
întocmit în 2000 şi aprobat în 2002, este un document vizat de Consiliul Local după ce a fost depus spre 
consultare de către publicul din comunitatea locală. PUG a fost prezentat şi discutat în 11 adunări de 
consiliu şi dezbateri publice. Zona industrială este evidenţiată în acest PUG, dar această regiune nu este 
adecvată pentru activităţi turistice. În acelaşi timp, a fost evidenţiată şi o zonă protejată. După ce Planul de 
Urbanism Zonal (PUZ) este aprobat de Consiliul Local din Roşia Montană, în această zonă pot fi iniţiate 
activităţi turistice (pensiuni, restaurante, etc.). PUZ care prezintă, în detaliu, suprafaţa de teren necesară 
pentru RMP afectează doar aproximativ 25% din comuna Roşia Montană. Deşi unele afaceri au luat deja 
fiinţă pe restul de 75% din comună, după finalizarea PUZ, dezvoltarea acestora va fi încurajată şi mai mult. 
 
Există câteva exemple bune în care turismul şi mineritul s-au dezvoltat împreună. Au fost menţionate 
exemplele Minei de aur Martha, din Waihi, Noua Zeelandă şi a Minei de aur Rio Narcea din Spania, iar cel 
din urmă exemplu apare şi în documentul „Cea mai bună referinţă” al Uniunii Europene (UE), privind 
managementul deşeurilor miniere. Acest lucru se întâmplă deoarece minele sunt exploatate eficient, în 
siguranţă şi protejează mediul. Deoarece aceste mine se află în regiuni cu un istoric îndelungat în minerit, 
vizitatorilor li se poate prezenta atât vechea tehnologie de minerit, cât şi cea nouă. Roşia Montană se află 
într-o bună poziţie şi poate profita de istoricul său în domeniul mineritului, iar RMGC îşi propune să-şi 
administreze operaţiunile cu respectarea acestei practici.  Alte exemple au fost dezbătute în cadrul Roşia 
Montană Propuneri Iniţiale pentru Turism. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

3115 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 112129/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1389 

Propunerea 
De unde va fi adusa forta de munca tanara avand in vedere ca studiile de sanatate arata ca media de varsta 
este scazuta? 

Soluţia de 
rezolvare 

Zona de impact a proiectului nu cuprinde numai comunitatea din Roşia Montană, ci şi pe cele din 
localităţile învecinate: Abrud, Câmpeni. Oameni din Bistra, Lupşa, Baia de Arieş şi alte localităţi participă 
deja la programele noastre de instruire, astfel încât şansele oricărei persoane de a găsi un loc de muncă, 
indiferent de vârstă, vor fi considerabile. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

3115 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 112129/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1392 

Propunerea 
Ce se va intampla cu angajatii fimei dupa inchiderea minei? Aceasta nu este o solutie de dezvoltare 
durabila si nici un caz de reabilitare a comunitatii 

Soluţia de 
rezolvare 

Desfăşurată pe parcursul a 20 ani, infuzia de investiţii în zonă, dacă este administrată corect, ar trebui să 
stimuleze şi alte tipuri dezvoltare. Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) se angajează să promoveze 
oportunităţi de dezvoltare pe termen lung, în cadrul planului său de dezvoltare durabilă. 
 
Conform prevederilor Art. 52 (1) din Legea Minelor nr. 85/2003, pentru încetarea activităţilor miniere, 
companiile ar trebui să înainteze autorităţilor competente o cerere însoţită de planul de încetare a 
activităţilor miniere, cu descrierea detaliată a acţiunilor necesare pentru o închidere eficientă a minei. 
Planul de Închidere a Minei ar trebui să conţină, printre altele, un program, de protecţie socială pentru 
personal. 
 
La momentul închiderii, compania va face tot ce îi va sta în putinţă pentru forţa de muncă existentă, 
asigurându-i asistenţă în găsirea unui alt loc de muncă. Având în vedere experienţa şi abilităţile dobândite 
de muncitori, aceştia pot ocupa locurile existente în cadrul altor proiecte de minerit într-o regiune cu 
potenţial semnificativ de dezvoltare a resurselor minerale. Ca alternativă, RMGC va asigura oportunităţi 
de recalificare şi asistenţă pentru înfiinţarea unor afaceri în alte domenii decât cel minier.  
 
Unele din aspectele cele mai importante ale dezvoltării sunt îmbunătăţirea şi dezvoltarea capacităţilor 
comunităţii si ale autorităţilor locale. Chiar înainte să înceapă proiectul, compania este interesată să 
lucreze împreună cu comunitatea pentru găsirea celor mai bune soluţii de dezvoltare pentru zonă. Sub 
auspiciile Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), se va înfiinţa un număr de grupuri de 
lucru, dintre care unuia i se va încredinţa sarcina explorării oportunităţilor de dezvoltare.  
 
Intre timp, un număr de programe deja existente au ca scop îmbunătăţirea profilului educaţional şi a 
nivelului de calificare din comunitate, pentru a corespunde necesităţilor proiectului şi pentru a încuraja 
oamenii să se gândească la alte căi de câştigare a traiului în afară de minerit. Programul de calificare 
profesională este unul dintre aceste programe. Instruirea în domeniul afacerilor face parte din programul 
de calificare profesională. Se înfiintează de asemenea un incubator de afaceri.  
 
În ianuarie 2007 RMGC a înfiinţat Roşia Montană MicroCredit, sub numele de “IFN Gabriel Finance SA”,  
pentru încurajarea investitorilor locali. Acest micro-creditor are rolul de a furniza finanţare şi resursele 
necesare pentru oamenii din Roşia Montană, Abrud, Câmpeni şi Bucium, cu scopul de  sprijinire a 
localnicilor pentru înfiinţarea de microîntreprinderi sau extinderea celor deja existente. 
 
Planul de închidere al proiectului Roşia Montană (RMP) este de asemenea conceput astfel încât 
amplasamentul minei să fie redat folosinţei publice în scopuri productive. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

19, 2610, 3065, 3116 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 108376/18.07.2006 si Nr. 108399/20.07.2006 si Nr. 108106/05.07.2006 si Nr. 
74155/AF/20.07.2006, 
CONTESTATIAAFOSTTRANSMISAPRININTERMEDIULAMBASADEIROMANIEILABUD
APESTA, Nr. 111729/25.08.2006, Nr. 112140/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1396 

Propunerea 

Petentul cere MMGA sa nu emita acordul de mediu pentru proiectul de exploatare miniera de aur si argint 
din Rosia Montana, formuland urmatoarele observatii, intrebari si comentarii  
Proiectul este in contradictie cu principiul dezvoltarii durabile; 
 

Soluţia de 
rezolvare 

Dimpotrivă, proiectul Roşia Montană (RMP) va sprijini dezvoltarea durabilă a zonei. 
 
Premiza de la care porneşte prezentarea contextului dezvoltării durabile, este faptul că RMP va fi un 
catalizator pentru dezvoltarea economică locală şi regională. Este binecunoscut că pentru orice tip de 
dezvoltare industrială majoră efectele vor fi atât pozitive, cât şi negative. RMGC se angajează ca atât 
individual precum şi prin participarea la parteneriate să garanteze faptul că impactul pozitiv va fi 
amplificat. RMGC va avea ca prioritate o abordare participatorie (implicarea publicului interesat în luarea 
deciziilor) acolo unde este posibilă şi va căuta îndrumare din partea autorităţilor locale şi regionale şi din 
partea comunităţii atunci când se vor lua decizii cu referire la probleme ce pot afecta dezvoltarea zonei. 
Efectele negative vor fi atenuate prin măsurile care au fost descrise în raportul studiului de Evaluare a 
Impactului asupra Mediului (EIM).  
  
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu privire la 
procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale procesului de 
dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate mai jos ca 5 domenii 
interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
În sprijinul celor afirmate mai sus, RMGC a stabilit o Politică pentru dezvoltare durabilă [1], ce va fi 
prezentată în cadrul acestei anexe. Componentele de susţinere a acestei politici sunt de asemenea 
prezentate, ele fiind un set de iniţiative desfăşurate la nivelul autorităţilor, comunităţii şi a companiei ca 
părţi integrante ale Parteneriatelor şi programelor de dezvoltare durabilă Roşia Montană. 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 1200 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, majoritatea 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 634 de locuri de muncă pe perioada exploatării (prin angajare directă, incluzând şi contractele 
pentru servicii de curăţenie, pază, transport, etc., pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6000 locuri de muncă generate indirect pentru o perioadă de 20 de ani, la nivel local 
şi regional [2]; 

- 1 miliard USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe profit, 
redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din România; 

- 1,5 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România: 400 
milioane USD pe perioada construcţiei (2 ani) şi 1,1 miliarde USD pe perioada activităţii de 
producţie (16 ani); 

 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia Montană, 
RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea propriilor activităţi 
comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii avantajoase, 



accesul la finanţare; 
- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 

(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local şi 
regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului Roşia 
Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru 
nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi gestionarea 
deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1 miliard USD pentru mai mult 
de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor însemna fonduri 
suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea infrastructurii din 
comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Dealul Furcilor din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone comerciale şi 
rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. Planul de Acţiune 
pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea RRAP), accesibile 
întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru TINEri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi capacitatea 
instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât pentru 
localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului pentru 
patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin programe de 
instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, atât direct, la RMGC, 
cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire profesională şi meserii Roşia 
Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei sociale, în 
special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia Montană care este 
sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din zonă, 
pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de operare 
pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca rezultat atenuarea 
impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 

http://www.certapuseni.ro/
mailto:info@rmchp.ro
mailto:info@rmgnp.ro
http://www.certapuseni.ro/


- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile de 
afaceri; 

- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în cadrul 
activităţilor economice; 

- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-finanţare, 
incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 

- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele RMGC 
cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 

 
Viziunea RMGC asupra beneficiilor sociale şi economice ale RMP este prezentată în Planul de dezvoltare 
durabilă a comunităţii şi în EIM Capitolul 4.8 – Mediul social şi economic. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
În spiritul acestui angajament, RMGC a efectuat deja un program extins de consultări, constând în 1262 
întâlniri individuale şi interviuri, şi în distribuirea de chestionare prin care s-au obţinut peste 500 
răspunsuri, în 18 întâlniri cu grupuri centrale şi 65 de dezbateri publice, pe lângă discuţiile cu autorităţile 
guvernamentale, cu organizaţiile neguvernamentale şi potenţialii acţionari implicaţi. Observaţiile 
publicului interesat au fost folosite pentru pregătirea Planurilor de Management ale EIM aferente 
Proiectului Roşia Montană precum şi la elaborarea anexei la EIM. 
 
Sprijinul dat dezvoltării durabile a zonei va fi derulat în cadrul parteneriatelor, conform îndrumărilor 
diverselor organizaţii cum este Programul pentru dezvoltare al Naţiunilor Unite (PDNU). De exemplu, 
măsurile de atenuare a efectelor negative şi de amplificare a beneficiilor socio-economice vor fi derulate 
sub îndrumarea Centrului de cercetare socio-economică Roşia Montană (info@rmserc.ro), care, la rândul 
său, are ca partener autorităţile locale. Acest lucru va permite o evaluare transparentă a eficienţei 
sprijinului dat procesului de dezvoltare durabilă şi va pune la dispoziţie un forum pentru implementarea 
îmbunătăţirilor necesare. 
 
Alte parteneriate ce sprijină procesul de dezvoltare durabilă sunt prezentate mai jos în această anexă, în 
capitolul intitulat Parteneriate şi programe de dezvoltare durabilă a comunităţii Roşia Montană. 
(www.rmsdpps.ro) 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca investiţie 
majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va promova dezvoltarea 
activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această creştere calitativă a climatului 
investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care să se dezvolte în paralel cu RMP, chiar 
dacă se depăşeşte cu mult sfera activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării 
economice este un beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Aceasta este o versiune îmbunătăţită a politicii ce a fost deja prezentată în planurile de management 
prezentate în documentaţia EIM – politica a fost îmbunătăţită ca urmare a comentariilor şi observaţiilor 
primite în urma consultărilor publice. 
[2] Economiştii au argumentat faptul că efectul multiplicator al RMP este de ordinul a 1 loc de muncă 
direct la 30 de locuri de muncă permanente indirecte timp de peste douăzeci de ani - metodologia utilizată 
poate fi consultată prin cerere directă depusă la RMGC. Cu toate acestea, aici se foloseşte un raport mai 
conservator de 1 : 10 – Direct : Indirect, pentru a respecta efectele multiplicatoare acceptate la nivel 
internaţional pentru marile proiecte de exploatare minieră din regiunile sărace, după cum se menţionează 
în Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD 2006) Politici în domeniul 
mărfurilor pentru dezvoltare: un nou cadru pentru lupta împotriva sărăciei. TD/B/COM.1/75, Geneva, 
Elveţia. Din experienţă ştim că acestea sunt cifrele des folosite şi în Canada.  

 

mailto:info@rmserc.ro
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Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

3135 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 112122/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1406 

Propunerea viitorul zonei este turismul 

Soluţia de 
rezolvare 

Este adevărat că turismul poate fi o sursă de venituri şi dezvoltare durabilă pentru Roşia Montană şi 
regiune. Există, totuşi, o mare diferenţă între a propune turismul ca alternativă sau substitut pentru un 
proiect industrial major – şi dezvoltarea de-a lungul timpului, susţinută de investiţii în infrastructură, 
generate de un proiect industrial complex.   
 
Prima opţiune – pentru Roşia Montană, „turismul fără dezvoltarea minei” – nu este viabilă în sine şi, cu 
siguranţă, nu în comparaţie cu un plan de dezvoltare a turismului de-a lungul timpului, cu ajutorul 
investiţiei în infrastructură. 
 
Dezvoltarea potenţialului Roşiei Montane este o posibilă formă de dezvoltare durabilă.  
 
Capitolul 5 din raportul la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) identifică şi evaluează 
alternativele proiectului, inclusiv turismul. Important este că Raportul asupra Studiului EIM 
concluzionează că proiectul nu exclude dezvoltarea altor ramuri industriale. Dimpotrivă, proiectul minier 
ar elimina unele dintre impedimentele semnificative deja existente în calea creării altor ramuri industriale, 
cum ar fi poluarea, căile necorespunzătoare de acces şi alte probleme care au apărut din lipsa unor 
investiţii din interior. Aşa cum se descrie în Volumul 14, 4.8 Mediul social şi economic, şi Volumul 31, 
Planul de dezvoltare durabilă a comunităţii, în prezent există unele activităţi turistice în Roşia Montană. 
Totuşi, industria turistică nu este în prezent un motor economic puternic.   
 
Datorită faptului că Proiectul Roşia Montană (RMP) afectează numai 4 din cele 16 localităţi ale comunei 
Roşia Montană, aceasta ar putea să-şi dezvolte, în continuare, potenţialul turistic. Există iniţiative de a 
face acest lucru, cum ar fi „Modelul de dezvoltare a turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea durabilă din 
Zlatna, Bucium, Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă la activităţile miniere mono-industriale”, 
întocmit de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism (INCDT) şi publicat în aprilie 
2006, chiar când raportul la studiul EIM era depus la Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor (MMGA).  
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus, de asemenea, realizarea unui studiu care stabileşte 
modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism 
printr-un proiect integrat: 
 
„Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci când va exista ceva 
de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, 
cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) 
puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier 
precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, fondurile necesare 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi planurile sale de gestionare a 
patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 milioane de USD pentru protecţia patrimoniului 
cultural de o manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate 
deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine financiar 
persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage 
turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia 
Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate 



(ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tăul Găuri – care, toate, vor 
reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a încuraja 
creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 
13658.R01).  
 
Cu siguranţă, restricţiile urbanistice se vor aplica zonelor ce ar putea fi afectate de funcţionarea 
proiectului, dar acest lucru va avea loc pe o perioadă determinată de timp, iar prin intermediul Planului său 
de dezvoltare durabilă a comunităţii (Volumul 31 din raportul la studiul EIM), RMGC se obligă să pună 
bazele dezvoltării de proiecte pe termen lung, cum ar fi turismul.  Planul de Urbanism General (PUG), 
întocmit în 2000 şi aprobat în 2002, este un document vizat de Consiliul Local după ce a fost depus spre 
consultare de către publicul din comunitatea locală. PUG a fost prezentat şi discutat în 11 adunări de 
consiliu şi dezbateri publice. Zona industrială este evidenţiată în acest PUG, dar această regiune nu este 
adecvată pentru activităţi turistice. În acelaşi timp, a fost evidenţiată şi o zonă protejată. După ce Planul de 
Urbanism Zonal (PUZ) este aprobat de Consiliul Local din Roşia Montană, în această zonă pot fi iniţiate 
activităţi turistice (pensiuni, restaurante, etc.). PUZ care prezintă, în detaliu, suprafaţa de teren necesară 
pentru RMP afectează doar aproximativ 25% din comuna Roşia Montană. Deşi unele afaceri au luat deja 
fiinţă pe restul de 75% din comună, după finalizarea PUZ, dezvoltarea afacerilor va fi încurajată şi mai 
mult. 
 
Există câteva exemple bune în care turismul şi mineritul au convieţuit împreună. Au fost menţionate 
exemplele Minei de aur Martha, din Waihi, Noua Zeelandă şi a Minei de aur Rio Narcea din Spania, iar cel 
din urmă exemplu apare şi în documentul „Cea mai bună referinţă” al UE, privind managementul 
deşeurilor miniere. Acest lucru se întâmplă deoarece minele sunt exploatate eficient, în siguranţă şi 
protejează mediul. Datorită faptului că aceste mine se află în regiuni cu un istoric îndelungat în minerit, 
vizitatorilor li se poate prezenta atât vechea tehnologie, cât şi cea nouă.  Roşia Montană se află într-o bună 
poziţie şi poate profita de istoricul său în domeniul mineritului, iar RMGC îşi propune să-şi administreze 
operaţiunile cu respectarea acestei practici.  Alte exemple au fost dezbătute în cadrul Roşia Montană 
Propuneri Iniţiale pentru Turism. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

3235 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 111424/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1420 

Propunerea Proiectul nu contribuie la dezvoltarea durabila. 

Soluţia de 
rezolvare 

Potrivit prevederilor legale relevante, publicul poate înainta propuneri justificate privind evaluarea 
impactului asupra mediului. Conform art. 44 (3) din Ordinul nr. 860/2002 ”în baza rezultatelor dezbaterii 
publice, autoritatea competentă pentru protecţia mediului evaluează propunerile/comentariile motivate ale 
publicului şi solicită titularului completarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului cu o 
anexă care conţine soluţii de rezolvare a problemelor semnalate.  
 
Întrucât afirmaţia participantului la dezbaterile publice nu identifică şi nici nu semnalează probleme în 
legătură cu proiectul iniţiat de RMGC şi supus procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, RMGC 
nu este în măsură şi nici nu are calitatea de a formula un răspuns sau să facă vreun comentariu în acest 
sens. 
 
În orice caz, ţinând cont de faptul că Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) şi-a exprimat 
disponibilitatea de a discuta orice problemă relevantă in ceea ce priveşte proiectul propus, menţionăm 
următoarele: 
 
Premiza de la care porneşte prezentarea contextului dezvoltării durabile, este faptul că Proiectul Roşia 
Montana (RMP) va fi un catalizator pentru dezvoltarea economică locală şi regională. Este binecunoscut că 
pentru orice tip de dezvoltare industrială majoră efectele vor fi atât pozitive, cât şi negative. RMGC se 
angajează ca atât individual precum şi prin participarea la parteneriate să garanteze faptul că impactul 
pozitiv va fi amplificat. RMGC va avea ca prioritate o abordare participatorie (implicarea publicului 
interesat în luarea deciziilor) acolo unde este posibilă şi va căuta îndrumare din partea autorităţilor locale 
şi regionale şi din partea comunităţii atunci când se vor lua decizii cu referire la probleme ce pot afecta 
dezvoltarea zonei. Efectele negative vor fi atenuate prin măsurile care au fost descrise în raportul studiului 
de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM).  
  
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu privire la 
procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale procesului de 
dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate mai jos ca 5 domenii 
interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
În sprijinul celor afirmate mai sus, RMGC a stabilit o Politică pentru dezvoltare durabilă [1], ce va fi 
prezentată în cadrul acestei anexe. Componentele de susţinere a acestei politici sunt de asemenea 
prezentate, ele fiind un set de iniţiative desfăşurate la nivelul autorităţilor, comunităţii şi a companiei ca 
părţi integrante ale Parteneriatelor şi programelor de dezvoltare durabilă Roşia Montană. 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 1200 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, majoritatea 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 634 de locuri de muncă pe perioada exploatării (prin angajare directă, incluzând şi contractele 
pentru servicii de curăţenie, pază, transport, etc., pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6000 locuri de muncă generate indirect pentru o perioadă de 20 de ani, la nivel local 



şi regional [2]; 
- 1 miliard USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe profit, 

redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din România; 
- 1,5 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România: 400 

milioane USD pe perioada construcţiei (2 ani) şi 1,1 miliarde USD pe perioada activităţii de 
producţie (16 ani); 

 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia Montană, 
RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea propriilor activităţi 
comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii avantajoase, 
accesul la finanţare; 

- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local şi 
regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului Roşia 
Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru 
nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi gestionarea 
deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1 miliard USD pentru mai mult 
de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor însemna fonduri 
suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea infrastructurii din 
comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Dealul Furcilor din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone comerciale şi 
rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. Planul de Acţiune 
pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea RRAP), accesibile 
întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru TINEri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi capacitatea 
instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât pentru 
localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului pentru 
patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin programe de 
instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, atât direct, la RMGC, 
cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire profesională şi meserii Roşia 
Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei sociale, în 

http://www.certapuseni.ro/
mailto:info@rmchp.ro


special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia Montană care este 
sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din zonă, 
pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de operare 
pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca rezultat atenuarea 
impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile de 

afaceri; 
- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în cadrul 

activităţilor economice; 
- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-finanţare, 

incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele RMGC 

cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
Viziunea RMGC asupra beneficiilor sociale şi economice ale RMP este prezentată în Planul de dezvoltare 
durabilă a comunităţii şi în EIM Capitolul 4.8 – Mediul social şi economic. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
În spiritul acestui angajament, RMGC a efectuat deja un program extins de consultări, constând în 1262 
întâlniri individuale şi interviuri, şi în distribuirea de chestionare prin care s-au obţinut peste 500 
răspunsuri, în 18 întâlniri cu grupuri centrale şi 65 de dezbateri publice, pe lângă discuţiile cu autorităţile 
guvernamentale, cu organizaţiile neguvernamentale şi potenţialii acţionari implicaţi. Observaţiile 
publicului interesat au fost folosite pentru pregătirea Planurilor de Management ale EIM aferente 
Proiectului Roşia Montană precum şi la elaborarea anexei la EIM. 
 
Sprijinul dat dezvoltării durabile a zonei va fi derulat în cadrul parteneriatelor, conform îndrumărilor 
diverselor organizaţii cum este Programul pentru dezvoltare al Naţiunilor Unite (PDNU). De exemplu, 
măsurile de atenuare a efectelor negative şi de amplificare a beneficiilor socio-economice vor fi derulate 
sub îndrumarea Centrului de cercetare socio-economică Roşia Montană (info@rmserc.ro), care, la rândul 
său, are ca partener autorităţile locale. Acest lucru va permite o evaluare transparentă a eficienţei 
sprijinului dat procesului de dezvoltare durabilă şi va pune la dispoziţie un forum pentru implementarea 
îmbunătăţirilor necesare. 
 
Alte parteneriate ce sprijină procesul de dezvoltare durabilă sunt prezentate mai jos în această anexă, în 
capitolul intitulat Parteneriate şi programe de dezvoltare durabilă a comunităţii Roşia Montană. 
(www.rmsdpps.ro) 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca investiţie 
majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va promova dezvoltarea 
activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această creştere calitativă a climatului 
investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care să se dezvolte în paralel cu RMP, chiar 
dacă se depăşeşte cu mult sfera activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării 
economice este un beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Aceasta este o versiune îmbunătăţită a politicii ce a fost deja prezentată în planurile de management 

http://www.certapuseni.ro/
mailto:info@rmserc.ro
http://www.rmsdpps.ro/


prezentate în documentaţia EIM – politica a fost îmbunătăţită ca urmare a comentariilor şi observaţiilor 
primite în urma consultărilor publice. 
 
[2] Economiştii au argumentat faptul că efectul multiplicator al RMP este de ordinul a 1 loc de muncă 
direct la 30 de locuri de muncă permanente indirecte timp de peste douăzeci de ani - metodologia utilizată 
poate fi consultată prin cerere directă depusă la RMGC. Cu toate acestea, aici se foloseşte un raport mai 
conservator de 1 : 10 – Direct : Indirect, pentru a respecta efectele multiplicatoare acceptate la nivel 
internaţional pentru marile proiecte de exploatare minieră din regiunile sărace, după cum se menţionează 
în Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD 2006) Politici în domeniul 
mărfurilor pentru dezvoltare: un nou cadru pentru lupta împotriva sărăciei. TD/B/COM.1/75, Geneva, 
Elveţia. Din experienţă ştim că acestea sunt cifrele des folosite şi în Canada.  

 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

3118, 3245 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 112998/25.08.2006, Nr. 111115/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1432 

Propunerea 
Petentul nu este de acord cu promovarea proiectului Rosia Montana, formuland urmatoarele comentarii; 
proiectul nu contribuie la dezvoltarea durabila 
 

Soluţia de 
rezolvare 

Potrivit prevederilor legale relevante, publicul poate înainta propuneri justificate privind evaluarea 
impactului asupra mediului. Conform art. 44 (3) din Ordinul nr. 860/2002 ”în baza rezultatelor dezbaterii 
publice, autoritatea competentă pentru protecţia mediului evaluează propunerile/comentariile motivate ale 
publicului şi solicită titularului completarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului cu o 
anexă care conţine soluţii de rezolvare a problemelor semnalate.  
 
Întrucât afirmaţia participantului la dezbaterile publice nu identifică şi nici nu semnalează probleme în 
legătură cu proiectul iniţiat de Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) şi supus procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, RMGC nu este în măsură şi nici nu are calitatea de a formula un răspuns sau 
să facă vreun comentariu în acest sens. 
 
În orice caz, ţinând cont de faptul că RMGC şi-a exprimat disponibilitatea de a discuta orice problemă 
relevantă in ceea ce priveşte proiectul propus, menţionăm următoarele: 
 
Premiza de la care porneşte prezentarea contextului dezvoltării durabile, este faptul că Proiectul Roşia 
Montana (RMP) va fi un catalizator pentru dezvoltarea economică locală şi regională. Este binecunoscut că 
pentru orice tip de dezvoltare industrială majoră efectele vor fi atât pozitive, cât şi negative. RMGC se 
angajează ca atât individual precum şi prin participarea la parteneriate să garanteze faptul că impactul 
pozitiv va fi amplificat. RMGC va avea ca prioritate o abordare participatorie (implicarea publicului 
interesat în luarea deciziilor) acolo unde este posibilă şi va căuta îndrumare din partea autorităţilor locale 
şi regionale şi din partea comunităţii atunci când se vor lua decizii cu referire la probleme ce pot afecta 
dezvoltarea zonei. Efectele negative vor fi atenuate prin măsurile care au fost descrise în raportul studiului 
de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM).  
  
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu privire la 
procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale procesului de 
dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate mai jos ca 5 domenii 
interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
În sprijinul celor afirmate mai sus, RMGC a stabilit o Politică pentru dezvoltare durabilă [1], ce va fi 
prezentată în cadrul acestei anexe. Componentele de susţinere a acestei politici sunt de asemenea 
prezentate, ele fiind un set de iniţiative desfăşurate la nivelul autorităţilor, comunităţii şi a companiei ca 
părţi integrante ale Parteneriatelor şi programelor de dezvoltare durabilă Roşia Montană. 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 1200 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, majoritatea 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 634 de locuri de muncă pe perioada exploatării (prin angajare directă, incluzând şi contractele 
pentru servicii de curăţenie, pază, transport, etc., pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6000 locuri de muncă generate indirect pentru o perioadă de 20 de ani, la nivel local 



şi regional [2]; 
- 1 miliard USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe profit, 

redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din România; 
- 1,5 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România: 400 

milioane USD pe perioada construcţiei (2 ani) şi 1,1 miliarde USD pe perioada activităţii de 
producţie (16 ani); 

 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia Montană, 
RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea propriilor activităţi 
comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii avantajoase, 
accesul la finanţare; 

- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local şi 
regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului Roşia 
Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru 
nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi gestionarea 
deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1 miliard USD pentru mai mult 
de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor însemna fonduri 
suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea infrastructurii din 
comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Dealul Furcilor din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone comerciale şi 
rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. Planul de Acţiune 
pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea RRAP), accesibile 
întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru TINEri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi capacitatea 
instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât pentru 
localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului pentru 
patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin programe de 
instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, atât direct, la RMGC, 
cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire profesională şi meserii Roşia 
Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei sociale, în 

http://www.certapuseni.ro/
mailto:info@rmchp.ro


special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia Montană care este 
sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din zonă, 
pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de operare 
pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca rezultat atenuarea 
impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile de 

afaceri; 
- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în cadrul 

activităţilor economice; 
- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-finanţare, 

incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele RMGC 

cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
Viziunea RMGC asupra beneficiilor sociale şi economice ale RMP este prezentată în Planul de dezvoltare 
durabilă a comunităţii şi în EIM Capitolul 4.8 – Mediul social şi economic. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
În spiritul acestui angajament, RMGC a efectuat deja un program extins de consultări, constând în 1262 
întâlniri individuale şi interviuri, şi în distribuirea de chestionare prin care s-au obţinut peste 500 
răspunsuri, în 18 întâlniri cu grupuri centrale şi 65 de dezbateri publice, pe lângă discuţiile cu autorităţile 
guvernamentale, cu organizaţiile neguvernamentale şi potenţialii acţionari implicaţi. Observaţiile 
publicului interesat au fost folosite pentru pregătirea Planurilor de Management ale EIM aferente 
Proiectului Roşia Montană precum şi la elaborarea anexei la EIM. 
 
Sprijinul dat dezvoltării durabile a zonei va fi derulat în cadrul parteneriatelor, conform îndrumărilor 
diverselor organizaţii cum este Programul pentru dezvoltare al Naţiunilor Unite (PDNU). De exemplu, 
măsurile de atenuare a efectelor negative şi de amplificare a beneficiilor socio-economice vor fi derulate 
sub îndrumarea Centrului de cercetare socio-economică Roşia Montană (info@rmserc.ro), care, la rândul 
său, are ca partener autorităţile locale. Acest lucru va permite o evaluare transparentă a eficienţei 
sprijinului dat procesului de dezvoltare durabilă şi va pune la dispoziţie un forum pentru implementarea 
îmbunătăţirilor necesare. 
 
Alte parteneriate ce sprijină procesul de dezvoltare durabilă sunt prezentate mai jos în această anexă, în 
capitolul intitulat Parteneriate şi programe de dezvoltare durabilă a comunităţii Roşia Montană. 
(www.rmsdpps.ro) 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca investiţie 
majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va promova dezvoltarea 
activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această creştere calitativă a climatului 
investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care să se dezvolte în paralel cu RMP, chiar 
dacă se depăşeşte cu mult sfera activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării 
economice este un beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Aceasta este o versiune îmbunătăţită a politicii ce a fost deja prezentată în planurile de management 

http://www.certapuseni.ro/
mailto:info@rmserc.ro
http://www.rmsdpps.ro/


prezentate în documentaţia EIM – politica a fost îmbunătăţită ca urmare a comentariilor şi observaţiilor 
primite în urma consultărilor publice. 
 
[2] Economiştii au argumentat faptul că efectul multiplicator al RMP este de ordinul a 1 loc de muncă 
direct la 30 de locuri de muncă permanente indirecte timp de peste douăzeci de ani - metodologia utilizată 
poate fi consultată prin cerere directă depusă la RMGC. Cu toate acestea, aici se foloseşte un raport mai 
conservator de 1 : 10 – Direct : Indirect, pentru a respecta efectele multiplicatoare acceptate la nivel 
internaţional pentru marile proiecte de exploatare minieră din regiunile sărace, după cum se menţionează 
în Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD 2006) Politici în domeniul 
mărfurilor pentru dezvoltare: un nou cadru pentru lupta împotriva sărăciei. TD/B/COM.1/75, Geneva, 
Elveţia. Din experienţă ştim că acestea sunt cifrele des folosite şi în Canada.  

 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

3251 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 111109/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1435 

Propunerea 

Petentul nu este de acord cu aprobarea avizului de mediu deoarece acest proiect are un risc de mediu si 
social enorm, si nu ofera beneficii economice durabile pentru Romania si romani pe termen lung. Se ridica 
doua intrebari importante : 
Sunt castigurile, exprimate in termeni financiari si crearea unor locuri de munca, suficient de mari pentru 
a contracara costurile sociale si de mediu pe termen lung si scurt? 

Soluţia de 
rezolvare 

Într-o zonă care se confruntă cu o rată a şomajului extrem de ridicată, locurile de muncă directe care vor fi 
create de Roşia MontanăGold Corporation (RMGC) vor avea o puternică influenţă stabilizatoare în Roşia 
Montană şi în întreaga regiune. Pe termen lung, infuzia de investiţii în zona respectivă, dacă este 
gestionată corect, ar trebui să stimuleze alte tipuri de dezvoltare. Compania se obligă să promoveze 
oportunităţile de dezvoltare pe termen lung în cadrul planului său de dezvoltare durabilă.  
 
Conform prevederilor Art. 52 (1) din Legea Minelor nr. 85/2003, pentru încetarea activităţilor miniere, 
companiile ar trebui să înainteze autorităţilor competente o cerere însoţită de planul de încetare a 
activităţilor miniere, cu descrierea detaliată a acţiunilor necesare pentru o închidere eficientă a minei. 
Planul de Închidere a Minei ar trebui să conţină, printre altele, un program, de protecţie socială pentru 
personal. 
 
La momentul închiderii minei, compania va face tot ce îi va sta în putinţă pentru forţa de muncă existentă, 
asigurându-i asistenţă în găsirea unui alt loc de muncă. Având în vedere experienţa şi abilităţile dobândite 
de muncitori, aceşti pot ocupa locuri de muncă existente în cadrul altor proiecte de minerit într-o regiune 
cu potenţial semnificativ de dezvoltare a resurselor. Ca alternativă, RMGC va asigura oportunităţi de 
recalificare şi asistenţă pentru înfiinţarea unor afaceri în alte domenii decât cel minier. 
 
RMGC se angajează să promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen lung, ca parte din planul de 
dezvoltare durabilă.  Sub auspiciile Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), vor fi create 
câteva grupuri de lucru, dintre care unul se va ocupa de explorarea oportunităţilor de dezvoltare. Aceste 
grupuri de lucru vor include reprezentanţi ai guvernului, ai comunităţii şi ai RMGC. Grupurile de lucru vor 
fi deschise la sugestii şi contribuţii din partea tuturor celor interesaţi.  
 
Pe o perioada de 20 de ani, infuzia de investiţii în zonă trebuie să stimuleze alte forme de dezvoltare, dacă 
este gestionată corect.  RMGC s-a angajat să promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen lung, în 
cadrul planului său de dezvoltare durabilă.  
 
Unul din aspectele cele mai importante ale dezvoltării este îmbunătăţirea şi dezvoltarea capacităţilor 
comunităţii si ale autorităţilor locale. Chiar înainte să înceapă proiectul, compania este interesată să 
lucreze împreună cu comunitatea pentru găsirea celor mai bune soluţii de dezvoltare pentru zonă.  
 
Între timp, un număr de programe deja existente au ca scop îmbunătăţirea profilului educaţional şi a 
nivelului de calificare din comunitate, pentru a corespunde necesităţilor proiectului şi pentru a încuraja 
oamenii să se gândească la alte căi de câştigare a existenţei în afară de minerit. Programul de calificare 
profesională este una dintre aceste căi. Training-ul în afaceri face parte din programul de calificare 
profesională. Se înfiinţează de asemenea un incubator de afaceri. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

4016 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 113014/25.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1456 

Propunerea Proiectul nu trateaza dezvoltarea durabila a zonei, cid oar dezvoltarea infrastructurii; 

Soluţia de 
rezolvare 

Aşa cum s-a detaliat şi în raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), proiectul 
contribuie atât la îmbunătăţirea infrastructurii, cât şi la dezvoltarea durabilă în regiunea respectivă. 
 
Premiza de la care porneşte prezentarea contextului dezvoltării durabile, este faptul că Proiectul Roşia 
Montana (RMP) va fi un catalizator pentru dezvoltarea economică locală şi regională. Este binecunoscut că 
pentru orice tip de dezvoltare industrială majoră efectele vor fi atât pozitive, cât şi negative. RMGC se 
angajează ca atât individual precum şi prin participarea la parteneriate să garanteze faptul că impactul 
pozitiv va fi amplificat. RMGC va avea ca prioritate o abordare participatorie (implicarea publicului 
interesat în luarea deciziilor) acolo unde este posibilă şi va căuta îndrumare din partea autorităţilor locale 
şi regionale şi din partea comunităţii atunci când se vor lua decizii cu referire la probleme ce pot afecta 
dezvoltarea zonei. Efectele negative vor fi atenuate prin măsurile care au fost descrise în raportul studiului 
de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM).  
  
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu privire la 
procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale procesului de 
dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate mai jos ca 5 domenii 
interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
În sprijinul celor afirmate mai sus, RMGC a stabilit o Politică pentru dezvoltare durabilă [1], ce va fi 
prezentată în cadrul acestei anexe. Componentele de susţinere a acestei politici sunt de asemenea 
prezentate, ele fiind un set de iniţiative desfăşurate la nivelul autorităţilor, comunităţii şi a companiei ca 
părţi integrante ale Parteneriatelor şi programelor de dezvoltare durabilă Roşia Montană. 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 1200 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, majoritatea 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 634 de locuri de muncă pe perioada exploatării (prin angajare directă, incluzând şi contractele 
pentru servicii de curăţenie, pază, transport, etc., pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6000 locuri de muncă generate indirect pentru o perioadă de 20 de ani, la nivel local 
şi regional [2]; 

- 1 miliard USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe profit, 
redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din România; 

- 1,5 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România: 400 
milioane USD pe perioada construcţiei (2 ani) şi 1,1 miliarde USD pe perioada activităţii de 
producţie (16 ani); 

 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia Montană, 
RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea propriilor activităţi 
comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii avantajoase, 



accesul la finanţare; 
- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 

(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local şi 
regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului Roşia 
Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru 
nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi gestionarea 
deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1 miliard USD pentru mai mult 
de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor însemna fonduri 
suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea infrastructurii din 
comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Dealul Furcilor din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone comerciale şi 
rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. Planul de Acţiune 
pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea RRAP), accesibile 
întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru TINEri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi capacitatea 
instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât pentru 
localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului pentru 
patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin programe de 
instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, atât direct, la RMGC, 
cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire profesională şi meserii Roşia 
Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei sociale, în 
special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia Montană care este 
sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din zonă, 
pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de operare 
pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca rezultat atenuarea 
impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 

http://www.certapuseni.ro/
mailto:info@rmchp.ro
mailto:info@rmgnp.ro
http://www.certapuseni.ro/


- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile de 
afaceri; 

- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în cadrul 
activităţilor economice; 

- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-finanţare, 
incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 

- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele RMGC 
cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 

 
Viziunea RMGC asupra beneficiilor sociale şi economice ale RMP este prezentată în Planul de dezvoltare 
durabilă a comunităţii şi în EIM Capitolul 4.8 – Mediul social şi economic. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
În spiritul acestui angajament, RMGC a efectuat deja un program extins de consultări, constând în 1262 
întâlniri individuale şi interviuri, şi în distribuirea de chestionare prin care s-au obţinut peste 500 
răspunsuri, în 18 întâlniri cu grupuri centrale şi 65 de dezbateri publice, pe lângă discuţiile cu autorităţile 
guvernamentale, cu organizaţiile neguvernamentale şi potenţialii acţionari implicaţi. Observaţiile 
publicului interesat au fost folosite pentru pregătirea Planurilor de Management ale EIM aferente 
Proiectului Roşia Montană precum şi la elaborarea anexei la EIM. 
 
Sprijinul dat dezvoltării durabile a zonei va fi derulat în cadrul parteneriatelor, conform îndrumărilor 
diverselor organizaţii cum este Programul pentru dezvoltare al Naţiunilor Unite (PDNU). De exemplu, 
măsurile de atenuare a efectelor negative şi de amplificare a beneficiilor socio-economice vor fi derulate 
sub îndrumarea Centrului de cercetare socio-economică Roşia Montană (info@rmserc.ro), care, la rândul 
său, are ca partener autorităţile locale. Acest lucru va permite o evaluare transparentă a eficienţei 
sprijinului dat procesului de dezvoltare durabilă şi va pune la dispoziţie un forum pentru implementarea 
îmbunătăţirilor necesare. 
 
Alte parteneriate ce sprijină procesul de dezvoltare durabilă sunt prezentate mai jos în această anexă, în 
capitolul intitulat Parteneriate şi programe de dezvoltare durabilă a comunităţii Roşia Montană. 
(www.rmsdpps.ro) 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca investiţie 
majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va promova dezvoltarea 
activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această creştere calitativă a climatului 
investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care să se dezvolte în paralel cu RMP, chiar 
dacă se depăşeşte cu mult sfera activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării 
economice este un beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Aceasta este o versiune îmbunătăţită a politicii ce a fost deja prezentată în planurile de management 
prezentate în documentaţia EIM – politica a fost îmbunătăţită ca urmare a comentariilor şi observaţiilor 
primite în urma consultărilor publice. 
[2] Economiştii au argumentat faptul că efectul multiplicator al RMP este de ordinul a 1 loc de muncă 
direct la 30 de locuri de muncă permanente indirecte timp de peste douăzeci de ani - metodologia utilizată 
poate fi consultată prin cerere directă depusă la RMGC. Cu toate acestea, aici se foloseşte un raport mai 
conservator de 1 : 10 – Direct : Indirect, pentru a respecta efectele multiplicatoare acceptate la nivel 
internaţional pentru marile proiecte de exploatare minieră din regiunile sărace, după cum se menţionează 
în Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD 2006) Politici în domeniul 
mărfurilor pentru dezvoltare: un nou cadru pentru lupta împotriva sărăciei. TD/B/COM.1/75, Geneva, 
Elveţia. Din experienţă ştim că acestea sunt cifrele des folosite şi în Canada.  
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Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

3/D;5458/B 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 114721/28.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1459 

Propunerea 
Petentul nu este de acord cu propunerea de exploatare miniera de aur si argint din Rosia Montana, 
formuland urmatoarele observatii si comentarii : 
Impact negativ asupra economiei, dezvoltarii, sanatatii si asezarilor umane din zona; 

Soluţia de 
rezolvare 

Petentul face referire la impactul negativ ale proiectului Roşia Montană (RMP), ignorând beneficiile 
majore de care se poate bucura o zonă care este afectată da rata ridicată a şomajului şi de efectele poluării 
istorice neremediate, cauzată de practicile miniere necorespunzătoare din trecut.  
 
Începând cu impactul economic, infuzia de investiţii în zonă, dacă este administrată corect, ar trebui să 
stimuleze şi alte tipuri de dezvoltare. Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) se angajează să 
promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen lung în cadrul planului său de dezvoltare durabilă.  
 
În ceea ce priveşte crearea unor noi oportunităţi economice pentru locuitorii din zonă, RMGC  are în 
prezent aproape 500 de angajaţi, dintre care peste 80% locuiesc în Roşia Montană, Abrud  şi Câmpeni. 
Proiectul Roşia Montană (RMP) contează pe angajarea 1200 de persoane, în medie, în timpul perioadei de 
construcţie de 2 ani şi a 634 de persoane, inclusiv contractori externi pentru servicii de securitate, 
transport şi curăţenie, pe parcursul celor 16 ani de exploatare. Scopul este să se angajeze cât mai mult 
personal local cu putinţă. Sunt în curs de desfăşurare programe de instruire  pentru a  ajuta locuitorii din 
comunităţile locale din jurul Roşiei Montane să se califice pentru locurile de muncă oferite, atât pe durata 
construcţiei, cât şi ulterior în timpul funcţionării minei. Dacă nu sunt disponibile anumite competenţe pe 
plan local, se vor face oferte rezidenţilor de pe o rază de 100 de km de la Roşia Montană, de preferinţă 
locuitorilor din judeţul Alba. Pe baza evaluării preliminare, se estimează că majoritatea  posturilor,atât în 
timpul construcţiei, cât şi al operării va fi ocupată cu personal provenit  din comunitatea locală.  
 
RMGC a stabilit deja un protocol cu autorităţile locale pentru a se asigura că locuitorii din comunităţile 
locale vor  fi preferaţi pentru aceste posturi.  
 
În privinţa reabilitării mediului înconjurător, zona Roşia Montană este deja profund afectată de poluare 
din cauza practicilor de exploatare minieră defectuoase din trecut. Acest lucru este clar demonstrat de 
studiile asupra condiţiilor iniţiale care sunt incluse în raportul la studiul de Evaluare a Impactului asupra 
Mediului (EIM). 
 
RMP, aşa cum este el propus în EIM, va duce la scăderea poluării în zona Roşia Montană, deoarece se vor 
utiliza Cele Mai Performante Tehnici Disponibile (BAT). Proiectul se va conforma în totalitate cu toate 
reglementările europene şi româneşti şi cu cele mai bune practici internaţionale. EIM detaliază, de 
asemenea, procedurile de închidere a minei, care includ o reabilitare majoră a mediului înconjurător. 
 
În ce priveşte strămutarea, proiectul minier afectează patru din cele 16 sate din Roşia Montană, 
necesitând achiziţia a 379 locuinţe. Planul de achiziţie al proprietăţilor conceput de companie în vederea 
cumpărării acestor proprietăţi este conform cu directivele Băncii Mondiale şi are la bază consimţământul 
vânzătorului şi cumpărătorului de a încheia tranzacţia. Pentru a-şi arăta interesul faţă de cei care doresc să 
îşi vândă proprietăţile, dar care vor să rămână la Roşia Montană, compania va construi o nouă comunitate 
care se va numi Piatra Albă, după obţinerea autorizaţiilor locale.   
 
Sistemul de sănătate publică din sat reprezintă de asemenea o problemă esenţială pentru societate. 
Iniţiativele întreprinse de RMGC includ: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea RRAP), accesibile 
întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  



- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru TINEri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Fiecare dintre aceste avantaje sugerează spiritul în care RMGC abordează acest proiect şi beneficiile pe care 
le va aduce acesta. Toate acestea împreună evidenţiază angajamentul profund pe care şi-l asumă RMGC 
faţă de comunitate. 
 
Pentru informaţii suplimentare, vezi anexa 4 – Roşia Montană Programe şi Parteneriate pentru Dezvoltare 
Durabilă. 
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Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

33 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 110003/28.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1472 

Propunerea Migratia populatiei locale din cauza degradarii mediului; 

Soluţia de 
rezolvare 

Populaţia scade în Roşia Montană de câteva decenii, lucru care se întâmplă şi în alte regiuni din România, 
în mare parte ca urmare a declinului economic. Cei care rămân, trebuie să facă faţă impactului poluării 
istorice datorate practicilor de minerit necorespunzătoare din trecut. Proiectul Roşia Montană (RMP) va 
aborda atât probleme economice, sociale cât şi de mediu, având un impact pozitiv pentru Roşia Montană şi 
comunităţile învecinate.  
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 
    
 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

34 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 114516/13.09.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1474 

Propunerea 

Petentul nu este de acord cu promovarea proiectului Rosia Montana formuland urmatoarele observatii si 
comentarii : 
Nu este un proiect de dezvoltare durabila, ci un proiect de distrugere durabila a mediului; 
 

Soluţia de 
rezolvare 

Fiind conceput în conformitate cu standardele stricte ale Uniunii Europene (UE) şi cele internaţionale, 
afirmaţia retorică a petentului despre „distrugerea mediului” nu are nici o semnificaţie.  
 
Premiza de la care porneşte prezentarea contextului dezvoltării durabile, este faptul că Proiectul Roşia 
Montana (RMP) va fi un catalizator pentru dezvoltarea economică locală şi regională. Este binecunoscut că 
pentru orice tip de dezvoltare industrială majoră efectele vor fi atât pozitive, cât şi negative. RMGC se 
angajează ca atât individual precum şi prin participarea la parteneriate să garanteze faptul că impactul 
pozitiv va fi amplificat. RMGC va avea ca prioritate o abordare participatorie (implicarea publicului 
interesat în luarea deciziilor) acolo unde este posibilă şi va căuta îndrumare din partea autorităţilor locale 
şi regionale şi din partea comunităţii atunci când se vor lua decizii cu referire la probleme ce pot afecta 
dezvoltarea zonei. Efectele negative vor fi atenuate prin măsurile care au fost descrise în raportul studiului 
de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM).  
  
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu privire la 
procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale procesului de 
dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate mai jos ca 5 domenii 
interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
În sprijinul celor afirmate mai sus, RMGC a stabilit o Politică pentru dezvoltare durabilă [1], ce va fi 
prezentată în cadrul acestei anexe. Componentele de susţinere a acestei politici sunt de asemenea 
prezentate, ele fiind un set de iniţiative desfăşurate la nivelul autorităţilor, comunităţii şi a companiei ca 
părţi integrante ale Parteneriatelor şi programelor de dezvoltare durabilă Roşia Montană. 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 1200 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, majoritatea 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 634 de locuri de muncă pe perioada exploatării (prin angajare directă, incluzând şi contractele 
pentru servicii de curăţenie, pază, transport, etc., pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6000 locuri de muncă generate indirect pentru o perioadă de 20 de ani, la nivel local 
şi regional [2]; 

- 1 miliard USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe profit, 
redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din România; 

- 1,5 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România: 400 
milioane USD pe perioada construcţiei (2 ani) şi 1,1 miliarde USD pe perioada activităţii de 
producţie (16 ani); 

Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia Montană, 
RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea propriilor activităţi 
comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii avantajoase, 



accesul la finanţare; 
- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 

(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local şi 
regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului Roşia 
Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru 
nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi gestionarea 
deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1 miliard USD pentru mai mult 
de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor însemna fonduri 
suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea infrastructurii din 
comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Dealul Furcilor din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone comerciale şi 
rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. Planul de Acţiune 
pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă (a se vedea RRAP), accesibile 
întregii comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă. Acest program este 

descris în detaliu în RRAP; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor de 

învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile locale au 
colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT (Centrul de Resurse 
pentru TINEri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi capacitatea 
instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât pentru 
localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului pentru 
patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin programe de 
instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, atât direct, la RMGC, 
cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire profesională şi meserii Roşia 
Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei sociale, în 
special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia Montană care este 
sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din zonă, 
pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de operare 
pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca rezultat atenuarea 
impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 

http://www.certapuseni.ro/
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- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile de 
afaceri; 

- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în cadrul 
activităţilor economice; 

- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-finanţare, 
incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 

- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele RMGC 
cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 

 
Viziunea RMGC asupra beneficiilor sociale şi economice ale RMP este prezentată în Planul de dezvoltare 
durabilă a comunităţii şi în EIM Capitolul 4.8 – Mediul social şi economic. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
În spiritul acestui angajament, RMGC a efectuat deja un program extins de consultări, constând în 1262 
întâlniri individuale şi interviuri, şi în distribuirea de chestionare prin care s-au obţinut peste 500 
răspunsuri, în 18 întâlniri cu grupuri centrale şi 65 de dezbateri publice, pe lângă discuţiile cu autorităţile 
guvernamentale, cu organizaţiile neguvernamentale şi potenţialii acţionari implicaţi. Observaţiile 
publicului interesat au fost folosite pentru pregătirea Planurilor de Management ale EIM aferente 
Proiectului Roşia Montană precum şi la elaborarea anexei la EIM. 
 
Sprijinul dat dezvoltării durabile a zonei va fi derulat în cadrul parteneriatelor, conform îndrumărilor 
diverselor organizaţii cum este Programul pentru dezvoltare al Naţiunilor Unite (PDNU). De exemplu, 
măsurile de atenuare a efectelor negative şi de amplificare a beneficiilor socio-economice vor fi derulate 
sub îndrumarea Centrului de cercetare socio-economică Roşia Montană (info@rmserc.ro), care, la rândul 
său, are ca partener autorităţile locale. Acest lucru va permite o evaluare transparentă a eficienţei 
sprijinului dat procesului de dezvoltare durabilă şi va pune la dispoziţie un forum pentru implementarea 
îmbunătăţirilor necesare. 
 
Alte parteneriate ce sprijină procesul de dezvoltare durabilă sunt prezentate mai jos în această anexă, în 
capitolul intitulat Parteneriate şi programe de dezvoltare durabilă a comunităţii Roşia Montană. 
(www.rmsdpps.ro) 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca investiţie 
majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va promova dezvoltarea 
activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această creştere calitativă a climatului 
investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care să se dezvolte în paralel cu RMP, chiar 
dacă se depăşeşte cu mult sfera activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării 
economice este un beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] Aceasta este o versiune îmbunătăţită a politicii ce a fost deja prezentată în planurile de management 
prezentate în documentaţia EIM – politica a fost îmbunătăţită ca urmare a comentariilor şi observaţiilor 
primite în urma consultărilor publice. 
[2] Economiştii au argumentat faptul că efectul multiplicator al RMP este de ordinul a 1 loc de muncă 
direct la 30 de locuri de muncă permanente indirecte timp de peste douăzeci de ani - metodologia utilizată 
poate fi consultată prin cerere directă depusă la RMGC. Cu toate acestea, aici se foloseşte un raport mai 
conservator de 1 : 10 – Direct : Indirect, pentru a respecta efectele multiplicatoare acceptate la nivel 
internaţional pentru marile proiecte de exploatare minieră din regiunile sărace, după cum se menţionează 
în Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD 2006) Politici în domeniul 
mărfurilor pentru dezvoltare: un nou cadru pentru lupta împotriva sărăciei. TD/B/COM.1/75, Geneva, 
Elveţia. Din experienţă ştim că acestea sunt cifrele des folosite şi în Canada.  

 

mailto:info@rmserc.ro
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Domeniul CSDP 
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prin codul intern RMGC 

31/D;5610/B 

Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 4716/SB12.09.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1515 

Propunerea 

Contestatia prezinta lacunele de ordin tehnic ale Raportului de evaluare precum si riscurile si prejudiciile 
pe care acest proiect le poate genera in comunitatea din Rosia Montana in domenii cum sunt : 
agricultura 
turismul 
dezvoltarea economica din zona 

Soluţia de 
rezolvare 

Contrar celor susţinute de petent, informaţiile privind ramurile industriale deja existente, cum ar fi 
agricultura şi turismul, apar în raportul la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM). Aceste 
informaţii au fost prezentate mai ales pentru a se putea realiza o evaluare cu privire la posibilele efecte ale 
proiectului propus asupra acestor ramuri industriale. Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) nu se află 
în postura de a comenta în mod autoritar cu privire la opţiunile dezvoltării alternative. Totuşi, compania s-
a angajat să promoveze oportunităţi de dezvoltarepe termen lung, în cadrul planului său de dezvoltare 
durabilă. Sub auspiciile Programului Naţiunlor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) vor fi create câteva 
grupuri de lucru, dintre care unul se va ocupa de explorarea oportunităţilor de dezvoltare. Aceste grupuri 
de lucru vor include reprezentanţi ai guvernului, ai comunităţii şi ai RMGC şi vor fi deschise la sugestii şi 
contribuţii din partea tuturor celor interesaţi. 
 
Capitolul 5 din EIM identifică şi evaluează alternativele proiectului, inclusiv turismul. Important este că 
EIM concluzionează că proiectul nu exclude dezvoltarea altor ramuri industriale. Dimpotrivă, proiectul 
minier ar elimina unele dintre impedimentele semnificative deja existente în dezvoltării creării altor 
ramuri industriale, cum ar fi poluarea, căile de acces necorespunzătoare şi alte probleme care au apărut din 
lipsa unor investiţii din interior. Aşa cum se descrie în Volumul 14, 4.8 Mediul social şi economic, şi 
Volumul 31, Planul de dezvoltarea durabilă a comunităţii, în prezent există unele activităţi turistice în 
Roşia Montană. Totuşi, industria turistică nu este în prezent un motor economic puternic. 
 
În ceea ce priveşte potenţialul de dezvoltare a agriculturii comerciale, rolul în economia din Roşia Montană 
este redus destul de mult de altitudine, de pantele abrupte şi de solurile sărace (şi poluate). În prezent, 
aproximativ 7% din terenurile din Roşia Montană sunt arabile. Activităţile agricole se desfăşoară mai ales 
pentru subzistenţă şi pentru rotunjirea veniturilor obţinute din salarii. Activităţile agricole pot continua în 
Roşia Montană chiar dacă mina începe să funcţioneze, în zonele în care Planul de Urbanism General (PUG) 
permite acest lucru. Pe durata de funcţionare, dacă locuitorii vor dori să dezvolte agricultura ca o practică 
durabilă din punct de vedere economic, RMGC – în cooperare cu actorii interesaţi din cadrul comunităţii – 
vor oferi asistenţă. În Planul de dezvoltare durabilă a comunităţii au fost prezentate, ca posibilităţi, 
mijloace de trai bazate pe resursele naturale, inclusiv agricultura organică. Trebuie ca părţile interesate din 
comunitate să le dorească, cu adevărat. Activităţile agricole pot continua să se desfăşoare chiar şi după 
închiderea minelor, dacă oamenii vor dori să le practice. 
 
Datorită faptului că Proiectul Roşia Montană (RMP) afectează numai 4 din cele 16 localităţi ale comunei 
Roşia Montană, aceasta ar putea să-şi dezvolte, în continuare, potenţialul turistic. Există iniţiative în acest 
sens, cum ar fi „Modelul de dezvoltare a turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea durabilă a localităţilor 
Zlatna, Bucium, Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă la activităţile de minerit mono-industriale”, 
întocmit de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism (INCDT) şi publicat în aprilie 
2006, chiar când EIM era depus la Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor (MMGA).  
 
RMGC a dispus, de asemenea, realizarea unui studiu care stabileşte modalitatea de promovare a 
potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism printr-un proiect integrat: 
 
„Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci când va exista ceva 



de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, 
cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) 
puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier 
precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, fondurile necesare 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi planurile sale de gestionare a 
patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 milioane de USD pentru protecţia patrimoniului 
cultural de o manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate 
deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine financiar 
persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage 
turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia 
Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate 
(ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tăul Găuri – care, toate, vor 
reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a încuraja 
creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 
13658.R01).  
 
RMP va fi catalizatorul dezvoltării economice locale şi regionale. Impactul beneficiilor va fi maxim prin 
implicarea autorităţilor locale şi regionale şi a altor factori relevanţi din cadrul comunităţii în iniţiativele de 
dezvoltare, în cadrul unei metode participative de abordare a Planului de dezvoltare durabilă a comunităţii. 
Impactul negativ va fi diminuat prin măsurile prezentate în EIM. RMGC s-a angajat să acţioneze proactiv 
pentru crearea unui mediu de afaceri care să promoveze dezvoltarea locală pe durata proiectului şi să 
funcţioneze independent după închiderea minei. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 109491/16.08.2006 si Nr. 74722/16.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1519 

Propunerea 

Petentul nu este de acord cu propunerea de exploatare miniera de aur si argint din Rosia Montana si 
propune spre analiza un studiu de dezvoltare turistica a acestei zone in perspectiva dezvoltarii durabile ca 
alternativa a activitatii monoindustriale extractive in declin. 
Se prezinta un CD care cuprinde un "Model de dezvoltare turistica Muntii Apuseni" 

Soluţia de 
rezolvare 

Este adevărat că turismul poate fi o sursă de venituri şi dezvoltare durabilă pentru Roşia Montană şi 
regiune. Există, totuşi, o mare diferenţă între a propune turismul ca alternativă sau substitut pentru un 
proiect industrial major – şi dezvoltarea de-a lungul timpului, susţinută de investiţii în infrastructură, 
generate de un proiect industrial complex.   
 
Prima opţiune – pentru Roşia Montană, „turismul fără dezvoltarea minei” – nu este viabilă în sine şi, cu 
siguranţă, nu în comparaţie cu un plan de dezvoltare a turismului de-a lungul timpului, cu ajutorul 
investiţiei în infrastructură. 
 
Capitolul 5 din raportul la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) identifică şi evaluează 
alternativele proiectului, inclusiv turismul. Important este că Raportul asupra Studiului EIM 
concluzionează că proiectul nu exclude dezvoltarea altor ramuri industriale. Dimpotrivă, proiectul minier 
ar elimina unele dintre impedimentele semnificative deja existente în calea creării altor ramuri industriale, 
cum ar fi poluarea, căile necorespunzătoare de acces şi alte probleme care au apărut din lipsa unor 
investiţii din interior. Aşa cum se descrie în Volumul 14, 4.8 Mediul social şi economic, şi Volumul 31, 
Planul de dezvoltare durabilă a comunităţii, în prezent există unele activităţi turistice în Roşia Montană. 
Totuşi, industria turistică nu este în prezent un motor economic puternic.   
 
Datorită faptului că Proiectul Roşia Montană (RMP) afectează numai 4 din cele 16 localităţi ale comunei 
Roşia Montană, Roşia Montană ar putea să-şi dezvolte, în continuare, potenţialul turistic. Există iniţiative 
de a face acest lucru, cum ar fi „Modelul de dezvoltare a turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea durabilă 
din Zlatna, Bucium, Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă la activităţile miniere mono-industriale”, 
întocmit de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism (INCDT) şi publicat în aprilie 
2006, chiar când raportul la studiul EIM era depus la Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor (MMGA).  
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus, de asemenea, realizarea unui studiu care stabileşte 
modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism 
printr-un proiect integrat:  
 
„Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci când va exista ceva 
de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, 
cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) 
puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier 
precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, fondurile necesare 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi planurile sale de gestionare a 
patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 milioane de USD pentru protecţia patrimoniului 
cultural de o manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate 
deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine financiar 
persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage 
turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia 
Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate 
(ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tăul Găuri – care, toate, vor 
reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a încuraja 



creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 
13658.R01).  
 
În timp ce restricţiille urbanistice se vor aplica zonelor ce ar putea fi afectate de funcţionarea proiectului, 
acest lucru având loc pe o perioadă determinată de timp, prin intermediul Planului său de dezvoltare 
durabilă a comunităţii (Volumul 31 din EIM), RMGC se obligă să pună bazele dezvoltării unor proiecte pe 
termen lung, cum ar fi turismul. De fapt, Planul de Urbanism Zonal (PUZ) care prezintă în detaliu 
suprafaţa de teren  necesară pentru RMP afectează doar 25% din comuna Roşia Montană. Deşi unele 
afaceri au fost deja înfiinţate pe restul de 75% din comună, după finalizarea PUZ, dezvoltarea afacerilor va 
fi încurajată şi mai mult. 
 
Există câteva exemple bune în care turismul şi mineritul s-au dezvoltat împreună. Au fost menţionate 
exemplele Minei de aur Martha, din Waihi, Noua Zeelandă şi a Minei de aur Rio Narcea din Spania, iar cel 
din urmă exemplu apare şi în documentul „Cea mai bună referinţă” al Uniunii Europene (UE), privind 
managementul deşeurilor miniere. Acest lucru se întâmplă deoarece minele sunt exploatate eficient, în 
siguranţă şi protejează mediul. Deoarece aceste mine se află în regiuni cu un istoric îndelungat în minerit, 
vizitatorilor li se poate prezenta atât vechea tehnologie, cât şi cea nouă.  Roşia Montană se află într-o bună 
poziţie şi poate profita de istoricul său în domeniul mineritului, iar RMGC îşi propune să-şi administreze 
operaţiunile cu respectarea acestei practici. Alte exemple au fost dezbătute în cadrul Roşia Montană 
Propuneri Iniţiale pentru Turism. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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Nr. de identificare MMDD pentru 
întrebarea care include observaţia 
identificată prin codul intern RMGC 

Nr. 110081/22.08.2006 si Nr. 75170/23.08.2006 

Codul intern  RMGC unic MMGA_1558 

Propunerea 
-Proiectul Rosia montana propune o solutie falsa pentru problemele locale: asigurarea unui numar mic de 
locuri de munca si pentru o scurta perioada de timp 

Soluţia de 
rezolvare 

Într-o zonă care se confruntă cu o rată a şomajului extrem de ridicată, locurile de muncă directe care vor fi 
create de Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) vor avea o puternică influenţă stabilizatoare în Roşia 
Montană şi în întreaga regiune.  
 
În ceea ce priveşte crearea unor noi oportunităţi economice pentru  locuitorii din zonă, RMGC  are în 
prezent aproape 500 de angajaţi, dintre care peste 80% locuiesc în Roşia Montană, Abrud  şi Câmpeni. 
Proiectul Roşia Montană (RMP) contează pe angajarea 1200 de persoane, în medie, în timpul perioadei de 
construcţie de 2 ani şi a 634 de persoane, inclusiv contractori externi pentru servicii de securitate, 
transport şi curăţenie, pe parcursul celor 16 ani de exploatare. Scopul este să se angajeze cât mai mult 
personal local cu putinţă. Sunt în curs de desfăşurare programe de instruire  pentru a ajuta locuitorii din 
comunităţile locale din jurul Roşiei Montane să se califice pentru locurile de muncă oferite, atât pe durata 
construcţiei, cât şi ulterior în timpul funcţionării minei. Dacă nu sunt disponibile anumite competenţe pe 
plan local, se vor face oferte rezidenţilor de pe o rază de 100 de km de la Roşia Montană, de preferinţă 
locuitorilor din judeţul Alba. Pe baza evaluării preliminare, se estimează că majoritatea posturilor, atât în 
timpul construcţiei, cât şi al operării va fi ocupată cu personal provenit  din comunitatea locală. Dar 
proiectul va genera, de asemenea, aproximativ 6000 de locuri de muncă indirecte. 
 
Desfăşurată de-a lungul a 20 ani, infuzia de investiţii în zonă, dacă este administrată corect, ar trebui să 
stimuleze şi alte dezvoltări. RMGC se angajează să promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen lung 
în cadrul planului său de dezvoltare durabilă.  
 
Conform prevederilor Art. 52 (1) din Legea Minelor nr. 85/2003, pentru încetarea activităţilor miniere, 
companiile ar trebui să înainteze autorităţilor competente o cerere însoţită de planul de încetare a 
activităţilor miniere, cu descrierea detaliată a acţiunilor necesare pentru o închidere eficientă a minei. 
Planul de Închidere a Minei ar trebui să conţină, printre altele, un program, de protecţie socială pentru 
personal. 
 
La momentul închiderii minei, compania va face tot ce îi va sta în putinţă pentru forţa de muncă existentă, 
asigurându-i asistenţă în găsirea unui alt loc de muncă. Având în vedere experienţa şi abilităţile dobândite 
de muncitori, aceşti pot ocupa locuri de muncă existente în cadrul altor proiecte de minerit într-o regiune 
cu potenţial semnificativ de dezvoltare a resurselor. Ca alternativă, RMGC va asigura oportunităţi de 
recalificare şi asistenţă pentru înfiinţarea unor afaceri în alte domenii decât cel minier. 
 
Unul din aspectele cele mai importante ale dezvoltării este îmbunătăţirea şi dezvoltarea capacităţilor 
comunităţii si ale autorităţilor locale. Chiar înainte să înceapă proiectul, compania este interesată să 
lucreze împreună cu comunitatea pentru găsirea celor mai bune soluţii de dezvoltare pentru zonă. Sperăm 
că, sub auspiciile Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), se va înfiinţa un număr de 
grupuri de lucru, dintre care unuia i se va încredinţa sarcina explorării oportunităţilor de dezvoltare. 
 
Între timp, un număr de programe deja existente au ca scop îmbunătăţirea profilului educaţional şi a 
nivelului de calificare din comunitate, pentru a corespunde necesităţilor proiectului şi pentru a încuraja 
oamenii să se gândească la alte căi de câştigare a existenţei în afară de minerit. Programul de calificare 
profesională este unul dintre aceste programe. Instruirea în domeniul afacerilor face parte din programul 
de calificare profesională. Se înfiinţează de asemenea un incubator de afaceri. 



 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 

 



Domeniul CSDP 

Nr. crt. MMDD pentru întrebarea 
care include observaţia identificată 
prin codul intern RMGC 

893 

Nr. de identificare MMDD pentru 
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Codul intern  RMGC unic MMGA_1564 

Propunerea -Aspectele economic si social propuse sunt false. 

Soluţia de 
rezolvare 

Potrivit prevederilor legale relevante, publicul poate înainta propuneri justificate privind evaluarea 
impactului asupra mediului. Conform art. 44 (3) din Ordinul nr. 860/2002 ”în baza rezultatelor dezbaterii 
publice, autoritatea competentă pentru protecţia mediului evaluează propunerile/comentariile motivate ale 
publicului şi solicită titularului completarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului cu o 
anexă care conţine soluţii de rezolvare a problemelor semnalate.  
 
Întrucât afirmaţia participantului la dezbaterile publice (i) se referă la existenţa unor aşa-zise inadvertenţe 
ale raportul la studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), fără a da indicaţii clare în acest 
sens, şi (ii) nu identifică şi nici nu semnalează probleme în legătură cu proiectul iniţiat de Roşia Montană 
Gold Corporation (RMGC) şi supus procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, RMGC nu este în 
măsură şi nici nu are calitatea de a formula un răspuns sau să facă vreun comentariu in acest sens.  
 
În orice caz, menţionăm faptul că studiul socio-economic asupra gospodăriilor este documentat în studiul 
Planning Alliance din 2002 – Proiectul minier pentru extracţia aurului de la Roşia Montană – Gold and 
Cold: Caracteristicile comunităţilor din zona de impact, Planning Alliance [1].  
 
Acest studiu a inclus administrarea unui chestionar în cadrul unui număr de 247 de gospodării 
reprezentând circa 25% dintre cele afectate. Sunt incluse şi discuţii de grup şi interviuri cu persoanele 
cheie din comunitate. Chestionarele adresate gospodăriilor şi persoanelor cheie din comunitate au fost 
concepute pentru a se obţine informaţii socio-economice esenţiale asupra gospodăriilor afectate. 
Indicatorii şi/sau zonele de analiză au inclus: angajare, venituri, fluxul veniturilor, agricultura (inclusiv 
creşterea animalelor şi grădinăritul), educaţie, sănătate, infrastructură şi modul de percepere a Proiectului 
Roşia Montană (RMP). 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
 
Referinţe: 
[1] www.povesteaadevarata.ro 
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Propunerea -Rezolvarea situatiei sociale dupa incetarea proiectului; 

Soluţia de 
rezolvare 

Desfăşurată pe parcursul a 20 ani, infuzia de investiţii în zonă, dacă este administrată corect, ar trebui să 
stimuleze şi alte tipuri de dezvoltare. Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) se angajează să 
promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen lung, în cadrul planului său de dezvoltare durabilă.  
 
Conform prevederilor Art. 52 (1) din Legea Minelor nr. 85/2003, pentru încetarea activităţilor miniere, 
companiile ar trebui să înainteze autorităţilor competente o cerere însoţită de planul de încetare a 
activităţilor miniere, cu descrierea detaliată a acţiunilor necesare pentru o închidere eficientă a minei. 
Planul de Închidere a Minei ar trebui să conţină, printre altele, un program, de protecţie socială pentru 
personal. 
 
La momentul închiderii, compania va face tot ce îi va sta în putinţă pentru forţa de muncă existentă, 
asigurându-i asistenţă în găsirea unui alt loc de muncă. Având în vedere experienţa şi abilităţile dobândite 
de muncitori, aceştia pot ocupa locurile existente în cadrul altor proiecte de minerit într-o regiune cu 
potenţial semnificativ de dezvoltare a resurselor minerale. Ca alternativă, RMGC va asigura oportunităţi 
de recalificare şi asistenţă pentru înfiinţarea unor afaceri în alte domenii decât cel minier.  
 
Unele din aspectele cele mai importante ale dezvoltării sunt îmbunătăţirea şi dezvoltarea capacităţilor 
comunităţii si ale autorităţilor locale. Chiar înainte să înceapă proiectul, compania este interesată să 
lucreze împreună cu comunitatea pentru găsirea celor mai bune soluţii de dezvoltare pentru zonă. Sperăm 
că, sub auspiciile Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), se va înfiinţa un număr de 
grupuri de lucru, dintre care unuia i se va încredinţa sarcina explorării oportunităţilor de dezvoltare.  
 
Între timp, un număr de programe deja existente au ca scop îmbunătăţirea profilului educaţional şi a 
nivelului de calificare, pentru a corespunde necesităţilor proiectului şi pentru a încuraja oamenii să se 
gândească la alte căi de câştigare a existenţei în afară de minerit. Programul de calificare profesională este 
unul dintre aceste programe. Instruirea în domeniul afacerilor face parte din programul de calificare 
profesională. Se înfiinţează de asemenea un incubator de afaceri.  
 
În ianuarie 2007 RMGC a înfiinţat Roşia Montană MicroCredit, sub numele de “IFN Gabriel Finance SA”,  
pentru încurajarea investitorilor locali. Acest micro-creditor are rolul de a furniza finanţare şi resursele 
necesare pentru oamenii din Roşia Montană, Abrud, Câmpeni şi Bucium, cu scopul de sprijinire a 
localnicilor pentru înfiinţarea de microîntreprinderi sau extinderea celor existente. 
 
Planul de închidere al proiectului Roşia Montană (RMP) este de asemenea conceput astfel încât 
amplasamentul minei să fie redat folosinţei publice în scopuri productive. 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi anexa 4 – Roşia Montană Dezvoltarea Durabilă şi 
proiectul Roşia Montană. 
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