
  

PROCES VERBAL/MINUTA 
al sedintei de dezbatere publica incheiat astazi 15.08.2006, 

la BAIA DE ARIES – Clubul muncitoresc  
 

 
     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 minute, fara a da posibilitatea de a transmite minutele unui alt 
vorbitor. 
 
Au luat cuvantul urmatorii: 
 
MOCANU MIHAI- BAIA DE ARIES  doreste aprobarea proiectului. Pentru 
Baia de Aries vor exista locuri de munca. VA exista posibilitatea de 
angajari, sunt pensionari multi si nu au unde lucra , se traieste dupa o zi pe 
alta. 
 
Titularul raspunde:  
Se afla la Rosia Montaan de 6 ani de zile si pentru faptul ca a fost un 
membru al organizatiile guvernamentale , si acum se simte lezat pentru 
faptul ca ONG-urile privesc negativ acest proiect. La Baia de Aries  o solutie 
este colaborarea cu PATROMIN pentru revigorarea acestei zone. Nu se 
primeste nici un fel de ajutor din partea celor care ar trebui sa stie ce 
inseamna minerit. RMGC a devenit nu cu mult timp in urma membru al 
PATROMIN  si de asemenea Minvest este si ea membra. Proiectul 
reprezinta doar o parte a solutiei pentru Rosia Montana. 



  

 
COSMA GHEORGHE- ABRUD, La Baia de aAries veneau autobuze care 
luau muncitorii pentru a-I duce la minele din jur, asigurandu-se un trai 
decent. Metoda cianuratiei a fost folosita si la Baia de Aries si nu au fost 
inregistrate accidente ecologic.  Barajul care se va construi  la Valea Cornei 
va fi un un baraj din anrocamente deci va fi un baraj sigur. Ar putea sa vina 
si la Baia de Aries un investitor ca cel de la Rosia Montana. 
 Se poate realiza un drum commercial la Rosia Montana care sa traverseze 
barajul si sa ajunga la Uzina de preparare? (Gura Rosie) 
 
Titularul raspunde :  
Exista  posibilitatea construirii si acestui drum si va fi luat in calcul pentru a 
se inlocui cel prezentat in studiu cu cel propus. 
 
GOLGOT BENIAMIN- ROSIA MONTANA , sprijina proiectul Rosia 
Montana. Daca murim  de cianura , noi murim  si nu altii , sa nu ne mai 
decida soarta   
 
JURCA ANDREI ROSIA MONTANA, Rosia Montana a avut o sansa, Baia 
de Aries nu  avut aceasta sansa. Mineritul trebuie sa dainuiasca, ce vom face 
daca nu exista o investitie in minerit , trebuie ca aceasta profesiune sa 
continue, este un lucru cert.  Se pune intrebarea de ce nici in Zlatna, niic in 
Baia de Aries, oamneii nu au venit intr-un numar foarte mare , de ce nu sunt 
interesati de acest proiect, trebuie sa fie optimisti, proiectul trebuie sa fie 
analizat si oamenii trebuie sa isi spuna parerea pentru ca proiectul sa fie 
imbunatatit. Exista ONG-uri care isi dau seama ca trebuie sa lupte pentru 
implementarea acestui proiect.  Nu este totuna sa venim cu negatii fara sa 
prezentam o alternativa. Exista unii care vor sa puna in locul proiectului, 
visatori in stele  acesti culegatori de ciuperci. Pe site-ul lui Alburnus maior 
s-a gasit faptul ca ideile de la Cluj s-a dus pana la jumatate si nu pana la 
sfarsit. si a recomandat ca Academia Romana sa spuna un da acestui proiect. 
85 % din populatia din Rosia Montana este inscrisa in ONG-ul Pro Rosia 
Montana. 
 
SALAJIA VIRGINICA, Rosia Montana, de profesie tehnician constructor , 
ati vazut dragi moti din Baia de Aries  ca si antevorbitorii mei au fost pentru 
unda verde pentru proiectul Rosia Montana. Nu se va extrage toata bogatia 
muntelului, pentru ca statul roamn nu este prost sa lase compania sa extraga 
tot aurul ci o bucatica. Cei de la Bucuresti sa dea unda verde proiectului. 
Datorita RMGC avem drumuri fara noroi, dispenasar, modern, stadion 



  

modern, magazine etc. Se vede cate investiti au facut cei de la companie si a 
demonstart ca ne vor binele. S-au infiintat 500 de lcouri de munca, stim ca 
locurile ede munca sunt limitate dar decat cei , Va rog sa duceti mesajul 
tuturor conducatorilor, va rugam sa nu ne lasati sa murim, vrem acest 
investitor strain. 
 
PRATA NICOLAE Baia de Aries doreste sa aduca multumirile locuitorilor 
din Baia de Aries pentru organizarea acestei intalniri  in privinta proiectului. 
Nu as putrea sa fiu contra pentru ca la uzinele din Baia de Aries nu au fost 
poluari ca sa ii poluam pe cei de la Roosia Montana, asa ca nici ei. Sprijina 
proiectul Rosia Montana, sa se implemterze intr-un timp cat mai scurt, 
pentru ca orice taraganare, este o intarziere nejustificata. 
 
Titularul raspunde :  
In timpul perioadei operationale a proiectului vor fi  autominorizare si zona 
din afara proiectului si toate aceste informatii vor ajunge in toate 
comunitatile  din jur, si nu se vor inregistra poluari pentru vecinii din aval.  
 
MOGA LUCA, locuitor din Baia de Aries.  Ceaa ce spun spun in nume 
personal nu in numele comunitatii. Ma opun categoric acestui proiect. La 
Baia de Aries s-a lucrat cu cantitati de cianuri mult mai mici decat cele care 
se vor folosi la Rosia Montana. In calitate de presedinte a unui sindicat din 
Baia de Aries, am luat atitudine impotriva acestui proiect, reprezentantii de 
la RMGC m-au invitat la discutii, dar dupa ce nu am mai avut aceasta 
functie, nu am mai prezentat interes. De ce fiicele fostolui prefect de Alba 
Ioan Rus, au fost angajate la RMGC?.  La concesionarea terenului statul 
roman ofera 5 milioane pe  kmp dar RMGC . De ce nu sunt lasati oamneii sa 
exploateze aurul in conditii normale cu metode artizanale? 
 
 
Titularul proiectului raspunde:  
Astazi la Baia de Aries se afla mult aur si cu siguranta, se vor gasi destui 
mineri care sa extraga aurul, iar cu aceasta ocazie rata somajului va scadea 
mult la Baia de Aries. Concentratul de la Rosia Montana venea  la Baia de 
Aries  pentru cianuratie. Iar poluarea bazinului se datoreaza metalelolr grele 
si nu cianurilor. Fata prefectului nu mai lucreaza de aproape 2  ani pentru 
RMGC, are un loc de munca in Cluj.  Toata lumea este binevenita la 
dezbaterile publice. RMGC a primit acceptul statului roman de a intra pe 
terenurile comunei Rosiei Montane.  In ceea ce priveste posibilitatea pentru 
locuri de munca la baia de Aries, probabil ca nu exista suficiente locuri de 



  

munca pentru perioada de construcitie a proiectului nici la Baia de Aries. 
Nici la Abrud nici la Rosia Montana. Angajarile nu se vor face pe cunostinte 
si grade de rudenie ci  cum s-=a facut in trecut. Iar cei de la Rosia Montana , 
dintre manageri aproape 20 au fost concediati. 
 
 
 
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 
                         
                         


