
  

PROCES VERBAL/MINUTA 
al sedintei de dezbatere publica incheiat astazi 14.08.2006, 

la BISTRA – SC Margusti SRL(sala de nunti) 
 

 
     Sedinta de dezbatere publica a fost deschisa de catre dl. Nicolae Heredea, 
Director General in Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, care a 
anuntat ca titularul proiectului impreuna cu autoritatea de mediu au stabilit  
ca presedinte al dezbaterii publice pe dl. Nicolae Heredea, Director General 
in cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor. 

Secretariatul dezbaterii publice este asigurat de consilieri din 
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, Agentia Regionala pentru 
Protectia Mediului Sibiu si Agentia pentru Protectia Mediului Alba. 

Presedintele dezbaterii publice a prezentat etapele procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului si aspecte organizatorice ale 
dezbaterii publice de astazi. 

Dupa aceasta a dat cuvantul titularului de proiect pentru a-si prezenta 
proiectul si evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul Rosia 
Montana. Titularul a avut la dispozitie  45 min.  

Dupa prezentarea realizata de catre titularul proiectului s-a efectuat 
inregistrarea persoanelor care doresc sa puna intrebari. Fiecarui vorbitor i  
s-au acordat 5 min, fara a da posibilitatea de a transmite minutele unui alt 
vorbitor. 
 
 
Au luat cuvantul urmatorii: 
 
CLEJAN MARILENA – Rosia Montana- sustine proiectul Rosia Montana 
se pregateste pentru reluarea muncii in minerit.  Se precizeaza ca nu se face 
un turism  de opinie asa cum practica alti opozanti contra unor pungi cu 
bani. Doreste ca proiectul ca proiectul sa fie sprijinit. 
 
COSMA GHEORGHE – Abrud – In trecut la Baia de Aries erau implicati 
multi  oameni in activitatea miniera, iar in ultima perioada mai multe mine s-
au inchis rand pe rand. In momentul de fata se practica defrisarea padurilor 
defrisari ce au condus la alunecari de teren. 
In ce fel si cum proiectul de la Rosia Montana poate influenta viata 
locuitorilor de la Bistra? 
 
Titularul raspunde:  



  

Se raspunde comentariilor celor doua personae deoarece exsita o legatura 
intre cele doua probleme. Proiectul minier din Rosia Montana este un proiect 
minier, dar care are o viata limitata. De fapt este proiectul suprem dupa 2000 
de ani de minerit. Oamenii care vor lucra aici vor fi pregatiti in domeniul 
computerelor. Vor fi antrenati in managementul mediului, in utilaj si 
tehnologie moderna, in sisteme moderne de management, in arheologie, in 
programe sociale, dar, peste toate, proiectul este mai mult decit unul minier. 
Chiar daca el va avea o durata de viata de  25 ani, va da locuitorilor care 
lucreaza cu autoritatile, cu compania, 20 de ani de pregatire pentru viata de 
dupa minerit. Modul in care se va realiza nu va impacta doar Rosia Montana, 
ci si Bistra. Oricine care are idei pentru a dezvolta turismul, oameni care au 
nevoie de ajutor pentru a incepe o afacere proprie. Oamenii care doresc sa se 
pregateasca profesional in diverse domenii, compania, va forma parteneriate 
cu universitati locale, cu ONG-uri, cu autoritatile locale, pentru ca toate 
ideile bune vor fi finantate. Din experienta se cunoaste ca atunci cand vrei sa 
realizezi ceva, trebuie sa depui eforturi pe care nimeni nu le stie pentru a 
ajunge la niste rezultate.. In trecut, unele idei s-au intepenit. A fost pus la  
punct un sistem care sa ne asigure ca orice idee va ajunge la noi. Exista o 
persoana pe numele ei Coralia, pe care  a carei datorie este ca vocea 
comunitatii sa se auda in interiorul companiei. In zona impactata din Rosia 
Montana oameni ca aceasta persoana  se asigura ca vocea comunitatii ajunge 
la urechile companiei. De asemenea si vicepresedintele companiei, dl Liviu 
Popa, se afla aici, in spate, il puteti vedea. Toate ideile, tocmai pentru ca ele 
sint greu de indeplinit, avem 20 de ani inainte pentru a le pune in practica 
 
GOIA SEPTIMIU-  localnic Bistra -  sustine proiectul Rosia Montana, 
pentru ca altcineva  pana acum nu a venit sa isi prezinte nici un fel de 
proiect.  
Cand va incepe proiectul Rosia Montana se doreste ca in implementarea 
proiectului  sa se angajeze  si tineri din aceasta zona si nu din alte parti . 
 
Titularul raspunde:  
Nu s-a vazut niciodata un grup de tineri atat de bine pregatiti si cu siguranta 
viitorul comunitatii din Rosia Montana se afla in mainile lor. Marius Todor 
este reprezentantul tinerilor  si este un model care s-a implicat si care 
lucreaza in cadrul proiectului. Pe Horia Avram , John Aston il cunoaste din 
2003 el este din Brad locuieste in Deva si este un om care crede in proiect si 
care nu cauta beneficiile imediat ci pe cele in viitor si are incredere in 
implementarea proiectului. Pentru ca sistemul de resurse umane sa fie cat 
mai transparent  compania a angajat cea mai buna persoana din Romania, 



  

pentru ca trebuie sa se asigure un sistem de pregatire a resurselor umane si in 
concluzie ne dam silinta ca sa existe oameni profesionisti.  
 
ZELINSKI EMILIAN – localnic Bistra  a lucrat cam 12 ani la o mina de 
exploatare de meteale rare = uraniu la mina Crucea cunoaste ce inseamna 
exploatarea si stie ca cianura nu este periculoasa atat timp cat este folosita 
rational si in siguranta.  Intrebarea este daca un om de 52 de ani mai poate fi 
angajat ca sa poata avea un loc de munca? 
 
Titularul raspunde:  
Va fi o perioada dificial pentru intreaga regiune. In urma unei vizite in 
Germania 6,5 miliarde de euro (45 de locuri de munca) la inceput  dupa 2 
ani nu mai erau locuri de munca, si s-au cheltuit 2 miliarde din cele 2 pentru 
programe sociale.|Majoritatea acestor programe erau pentru pregatirea 
oamenilor pentru alte domenii. La RM vor fi 600 de locuri de munca, 
prioritatea va fi pentru locuitorii din RM. Majoritatea celor din domeniile 
indirecte care se vor crea oodata cu dezvoltarea proiectului. P{entru minerii 
din afara proiectului de la Rosia nu se adreseaza numai\minerilor. Cand s-a 
inceput explorarea in anul 1997 nimeni nu stia ce se va gasi  (aur , argint). 
Aproximativ 2-3 miliarde $ se cheltuiesc in lume pentru explorare. Sunt 
multe companii care asteapta ce se intampla cu proiectul. 
 
SALAJIA VIRGINICA- comuna Rosia  Montana de profesie tehnician 
constructor. Vine in fata secretarului de stat in numele motilor care si-au 
pierdut speranta, care nu au nici cele mai elementare condiiti de viata. Cum 
pot acesti oameni simpli sa isi creasca copii frumosi ? Cum daca eu nu au 
bani, pe cei saraci, pe toti cei care traiesc aici in Muntii Apuseni. Aici nu 
exista alte alternative de dezvoltare, transmiteti acest mesaj parlamentarilor 
sa se dea unda verde proiectului  RMGC. Dar din pacate amintirile nu ne tin  
de foame. De ce cei de la Green Peace nu au venit sa planteze pomi la Rosia 
Montana. A doua intrebare pentru Eugen David, de ce esti acum de partea 
celor care ne vor raul, si nu din partea noastra a motilor? 
 
Presedintele dezbaterii publice a precizat ca la aceasta dezbatere publica nu 
este prezent domnul secretar de stat dar se va transmite domniei sale acest 
mesaj. 
 
Titularul raspunde:  
Cei din opozitei vor fi ignorati daca ei asa doresc. 
 



  

CRETU NICOLAE – Bistra, profesor la Universitatea Transilvania din 
Brasov.  Industria de cea mai mare tehnologie este electronica si pentru ca 
aceasta sa existe este necesar aurul. Aurul prezinta o valoare care reprezinta 
o bogatie. Cei de la RMGC ar trebui sa stie ca nu pot epuiza acest zacamant 
de aur. Nu sustine proiectul si doreste ca exploatarea sa se faca de catre cei 
de aici din Muntii Apuseni si nu de straini. Nu este de acord cu aceasta 
modalitate de consultare publica, de ce nu sunt in sala bistrenii ? De ce nu a 
fost mediatizat mai mult acest proiect. Se spune ca se va ecologiza aceasta 
zona. Credeti ca va mai veni vreun turist in aceasat zona? Nu se stie de ce 
Ministerul Mediului al Gospodaririi Apelor nu este in stare sa isi dea seama 
ca acest proiect are impact asupra mediului si nu trebuie aprobat. Va rog sa 
transmiteti acest mesaj doamnei ministru , pentru ca acest proiect sa nu fie 
aprobat. 
 
Titularul raspunde:  
Singurul lucru care se gaseste in Ghidul turistic despre Rosia Montana, era 
statiunea de schi de la Arieseni,  cu toate acestea compania va aloca 
tursimului 25000$ pentru dezvoltarea acestuia. Motivul pentru care avem 
aici aceasta dezbatere publica , nu exista nimic legal pentru ca aceasta 
dezbatere sa fie organizata aici in Bistra.  Vrem sa stim care sunt ideile 
oamenilor din aceasta zona? Daca exista ingrijorari reale in ceea ce priveste 
protectia mediului vrem sa le auzim? Au fost mediatizate toate aceste 
dezbateri publice. Mai mult, nu vom pastra cele 80 % din beneficii asa cum 
se crede, pe companie o va costa o suma imensa sa exploateze. In concluzie 
Universitatea Transilvania din Brasov are nevoie de bani din taxe si 
impozite,  din proiectul nostru, 1 milion $ vor intra in bugetul de stat numai 
incasate din taxe. Bazandu-ne pe cele spuse credem ca vom avea o discutie 
clara bazata pe profesionalism si date concrete  si nu pe sentimente. 
 
 
GALDAU VASILE- Rosia Montana vrem sa reprezentam locuitorii din 
Rosia Montana am venit ca sa sustinem compania  si va rog sa va ganditi 
mai bine ca acest proiect este benefic pentru Rosia Montana si pentru 
generatiile care vor veni. 
 
 
GOLGOT BENIAMIN- Rosia  Montana Noroc Bun! Locuitori Bistrei ar 
dori sa fie si acum o exploatare asa cum a fost pana acum. S-a vazut ca 
domnul profesor este contra dar cum poate un tata,  al nostru sa nu fie de 
acord cu un front de lucru. Firma nu a venit sa sperie oamenii. A lucrat in 



  

acest domeniu si s-a nascut in cianura si cunoaste ca fiecare lucru are partea 
lui  periculos. La Rosia Montana au fost minieri si vor fi mineri mereu. 
Noroc bun! 
 
 
 
PRESEDINTE – NICOLAE HEREDEA, Director general MMGA 
 
SECRETARI-   CARLA BUSUIOC, consilier MMGA 

     GEORGETA GABRIELA OSICEANU, consilier MMGA 
                          GLIGOR NICOLETA, consilier APM Alba 
                          BIROVESCU ANCA, consilier APM Alba 
                          PIENAR NICOLAE, consilier APM Alba 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                         


