În premieră în România, societatea civilă se mobilizează pentru susținerea unui proiect industrial
de anvergură

 Dacă până în prezent vocile celor care au înțeles viabilitatea proiectului minier de la Roșia
Montană s-au auzit separat şi în contexte independente, de astăzi aceștia sunt organizați
oficial în Grupul de Susținere a Proiectului Roșia Montană.
 48 de organizații, instituții și persoane din diverse domenii de activitate au înființat Grupul de
Susţinere a proiectului minier.

Bucureşti, 22 iunie 2011 – Grupul de Susținere a Proiectului Roșia Montană s-a lansat oficial în
cadrul unei conferințe organizate miercuri, 22 iunie 2011, la București, în prezența a peste 100 de
participanți, susținători ai proiectului minier.
Înființarea Grupului de Susţinere vine la inițiativa unor organizații patronale, sindicale și ONG-uri
care au studiat documentația proiectului minier și au vizitat zona Roșia Montană. Ulterior acestor
demersuri, au apreciat că proiectul este viabil economic, respectă normele legislative, are o
componentă importantă dedicată restaurării și promovării valorilor de patrimoniu și, per ansamblu,
aduce importante beneficii economice, culturale și de mediu la nivel local și național.
Grupul de Susţinere a Proiectului Roşia Montană include deja 48 de membri şi va avea o agendă
consistentă, care va cuprinde întâlniri cu lideri de opinie din diferite domenii de activitate,
conferințe, prezentări, dezbateri publice, pentru realizarea unui dialog constructiv şi echilibrat pe
tema necesității demarării cât mai rapide a proiectului minier.
„Grupul este o inițiativă fără precedent în România, însă și proiectul minier de la Roșia Montană
reprezintă, la rândul său, o miză pozitivă fără precedent pentru economia României. Am observat, în
diverse evenimente organizate atât în zona Munților Apuseni, cât și în alte orașe ale țării, că există
foarte multe persoane, dar și foarte multe organizații din mediul public și privat care cred cu tărie în
necesitatea implementării acestui proiect de anvergură. Însă lipsa unei coagulări a părerilor acestor
oameni și organizații a lăsat loc de-a lungul anilor unui adevărat delict de opinie din partea celor care
se opun proiectului și care transmit mesaje eronate.”, a declarat Ovidiu Nicolescu, președintele
Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România şi unul dintre
reprezentanții Grupului.
Odată cu lansarea Grupului de Susținere, acesta și-a desemnat și un Consiliu Coordonator care va
superviza activitatea și strategia de comunicare a organizației. Membrii Consiliului Coordonator sunt:
Ovidiu Nicolescu, președinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din
România (CNIPMMR); Ion Popescu, președintele Confederației Sindicale Naționale Meridian; Eugen
Furdui, primarul comunei Roșia Montană; Tiberiu Andrioaiei, vicepreședintele Patronatului
Societăților din Construcții (PSC); dr. Andrei Jurca, președintele Asociației Pro Roșia Montană;
Bogdan Baltazar, consultant financiar; prof. univ. dr. ing. Emil Pop, Rectorul Universității din
Petroșani; prof. univ. dr. Moise Achim, Rectorul Universității „1 decembrie 1918” din Alba Iulia.
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„Realitatea este că proiectul de la Roșia Montană reprezintă cel mai mare proiect industrial al
ultimilor ani în România și trebuie studiat cu mare atenție înainte de a se emite orice opinie. Noi am
făcut acest lucru și am concluzionat că implementarea proiectului este benefică pentru câteva mii de
IMM-uri din toată țara, datorită efectului său de multiplicare.”, a explicat Ovidiu Nicolescu.
Membrii Grupului de Susținere consideră că proiectul RMGC creează premisele pentru atragerea
altor investitori străini în industria minieră din România, care poate fi relansată pe baze moderne,
astfel încât să devină o adevărată locomotivă a economiei naționale.
„Sunt puțini cei care înțeleg mentalitatea și trăirile oamenilor din comunitățile miniere. Aceștia au
crescut în spriritul tradiției miniere și văd cum străini ce nu au fost niciodată la Roșia Montană le
hotărăsc soarta. Comunitățile miniere doresc să prospere păstrându-și modul de viață și asta vor și
locuitorii Roșiei Montane. Iar ca ei mai sunt mii de locuitori din comunele învecinate, dar și din alte
comune care cunosc beneficiile mineritului.”, a declarat Eugen Furdui, primarul comunei Roșia
Montană.
Pentru sectoare economice conexe, așa cum este sectorul construcțiilor, este necesară promovarea
şi susţinerea investiţiilor private mari, care dau de lucru constructorilor şi au impact benefic asupra
economiei naţionale. Aceasta este motivația pentru care Patronatul Societăților din Construcții a fost
printre primii susținători consecvenți ai proiectului minier de la Roșia Montană.
„De ani de zile luarea unei decizii în privința proiectului este tergiversată, iar acest lucru ne aduce
numai deservicii nouă, românilor. Un proiect de o asemenea anvergură reprezintă un pas important
în foarte necesara revigorare a sectorului construcțiilor, de exemplu. Dar nu numai atât. Am vizitat
Roșia Montană și am văzut cât de poluată este apa acum, cât de slabă este infrastructura de orice
fel, cum arată peisajul în urma vechilor exploatări. Implementarea unui proiect minier modern poate
rezolva aceste deficiențe și poate da o nouă șansă dezvoltării comunității locale. Este timpul să
strângem rândurile și să luptăm pentru decizia potrivită!”, a afirmat Tiberiu Andrioaiei,
vicepreședinte al Patronatului Societăților din Construcții.
Cei 48 de membri deja înscriși în Grup reprezintă organizații importante din România: sindicate,
asociații patronale, primării de orașe și comune din comunități cu tradiție minieră și nu numai,
fundații și organizații nonguvernamentale din diverse medii și chiar persoane fizice. Lista completă a
membrilor, precum şi acțiunile Grupului de Susținere vor fi prezentate permanent pe site-ul
organizației, www.sustinemrosiamontana.ro, pe pagina dedicată de Facebook, dar şi în publicații
tipărite și electronice.
Cei care doresc să devină membri ai Grupului de Susținere a Proiectului Roșia Montană sunt invitați
să contacteze Secretariatul Grupului la office@sustinemrosiamontana.ro.
###
Declarații ale invitaților prezenți la conferință:
Corina Hebestreit, Director general al Asociației Europene a Industriei Miniere „Euromines”:
„Lansarea Grupului de Susținere a Proiectului Roșia Montană stabilește un nou standard pentru
industria minieră în România și, foarte probabil, și în Europa. În ultimele decenii, industria a facut
pași importanți în îmbunatățirea dialogului cu diferitele părți interesate, însă înființarea unui grup de
susținere cu o structură instituțională independentă, care include factori din toate sectoarele, de la
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autorități publice locale la universități, ONG-uri, asociații de industrie, sindicate și patronate, este
ceva cu totul nou. Este o expresie a democrației și a transparenței la cel mai înalt nivel, prin care se
impune un standard de inovare și exploatare a potențialului minier, cu efecte benefice asupra
dezvoltării economice a României.”
Tiberiu Rațiu, primarul orașului Abrud: „Locuitorii din Abrud susţin demararea proiectului Roşia
Montană, acesta fiind şi motivul pentru care am decis să ne alăturăm Grupului de Susţinere a
proiectului minier. Relansarea mineritului în zonă înseamnă noi locuri de muncă, dezvoltare
economică şi rezolvarea multor probleme sociale - practic, un viitor mai bun pentru copiii noştri şi
garanţia că Abrudul nu va împărtăşi soarta altor localităţi miniere din Apuseni, unde încetarea
activităţilor industriale a adus şomaj, sărăcie şi lipsa oricărei speranţe.”
Bogdan Baltazar, consultant financiar: „Proiectul Roșia Montană este singura şansă de revigorare a
zonei Roşia Montană, care trece deja printr-un proces intens de depopulare. Acest proiect va încuraja
turismul în zonă prin crearea de infrastructură modernă şi va aduce investiţii în România, atât în
industria minieră, cât și în multe domenii conexe mineritului. Din totalul câştigurilor rezultate în urma
exploatării, statul român, alături de ceilalţi actori implicaţi (furnizori, subfurnizori), va primi 56%, un
procent echilibrat. Profitabilitatea proiectului nu poate fi neglijată, mai ales în condiţiile creşterii
cotaţiilor aurului la nivel internaţional, ceea ce face din aur refugiul principal.”
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi agenția care asigură secretariatul Grupului:
Agenţia OSC
Persoană de contact: Oana Teodorescu, Manager Proiect
E-mail: oana.teodorescu@osc.ro
Telefon: 0728.116.699
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