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“Proiectele miniere de mare amploare trebuie să respecte atât cadrul
legislativ al ţării în care se implementează, cât şi codurile voluntare de
conduită”
Cluj Napoca, 7 noiembrie 2009 – Facultatea de Ştiinta Mediului a
Universităţii “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca a găzduit sâmbătă, 7 noiembrie,
workshop-ul pe tema “Mediu – cercetare, protecţie, management”, desfăşurat
în cadrul Conferinţei Internaţionale “Environment & Progress 2009”.
Una dintre temele abordate a fost modul în care proiectele miniere trebuie
implementate, astfel încât eventualele riscuri asupra mediului şi
comunităţilor locale să fie reduse la minim.
“La ora actuală, nici un proiect industrial de mare amploare nu trebuie să se
limiteze să respecte doar cadrul legislativ din ţara în care se desfăşoară. În
multe cazuri, legislaţia este insuficientă şi poate lăsa neacoperite aspecte
deosebit de importante privind protecţia mediului sau managementul
riscurilor”, a declarat, la seminar, Horea Avram, vicepreşedinte de mediu al
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC).
În ultimii ani, societatea civilă, sectorul de afaceri şi diferite organisme
internaţionale au demarat o serie de iniţiative voluntare, care au drept scop
stabilirea unor standarde şi practici pentru integrarea diverselor dimensiuni
ale dezvoltarii durabile. RMGC a adoptat o parte din aceste iniţiative, unul
dintre cele mai importante fiind “Codul internaţional de management a
cianurii”, compania fiind prima din Europa care şi-a asumat toate obligaţiile
legate de acest cod. Acest cod include cele mai bune practici pentru
managementul cianurii, acoperind toate aspectele legate de utilizarea
acesteia în procesul de producţie, transport, manipulare, acţiune în caz de
urgenţe, până la informarea şi consultarea publicului.
“Aderarea la aceste coduri voluntare de conduita şi respectarea lor are atât
raţiuni morale, cât şi economice. În prezent, nici o companie care caută
investitori importanţi pe piaţa financiară nu mai este judecată doar după
modalitatea în care respectă legile unei ţări. Este privită într-un cadru global.

Pentru a primi o finanţare de zeci sau sute de milioane de dolari, trebuie să
poţi oferi toate garanţiile posibile că proiectul pe care îl propui este viabil nu
doar economic, ci şi din punct de vedere social sau al mediului. Proiectul
propus de RMGC se înscrie în toate exigenţele impuse la nivel internaţional”,
a mai completat Horea Avram.
Alte coduri aduse în discuţie de către participanţii la seminar au fost Ghidul
IFC şi al Băncii Mondiale privind activităţile de strămutare şi relocare,
Iniţiativa pentru transparenţă în industriile extractive sau programul
APELL, care are drept scop minimizarea frecvenţei şi efectelor devastatoare
ale accidentelor tehnologice şi riscurilor de mediu. Călin Baciu, decanul
Facultăţii de Ştiinţa Mediului, a subliniat importanţa interacţiunii dintre
experţi şi reprezentanţi ai mediului universitar şi reprezentanţi ai industriei:
„Proiecte precum cel propus de către Roşia Montană Gold Corporation permit
dezbateri pe teme deosebit de importante, privind protecţia mediului şi nu
numai. Este modalitatea prin care mediul ştiinţific intră în relaţie cu mediul
economic, interesul comun fiind acelaşi: de a asigura transparenţă în actiune
şi protecţia societăţii civile.”
Conferinţa Internaţională “Enviroment & Progress 2009” a reunit la Cluj
experţi de mediu, profesori universitari, reprezentanţi ai indutriei din
România şi mai multe ţări europene. La finalul seminarului, o parte dintre
participanţi au efectuat o vizită de studiu şi documentare la Roşia Montană.
Despre Roşia Montană Gold Corporation/Gabriel Resources Ltd
Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) este o companie înfiinţată în anul
1997, în judeţul Alba, în care acţionari sunt compania minieră de stat
Minvest Deva - cu 19,3 %, Gabriel Resources – cu 80% şi alţi acţionari
minoritari – cu 0,7%. RMGC urmează să dezvolte cea mai modernă mină din
România, la Roşia Montană, aducând beneficii importante economiei
româneşti. În calitatea sa de mină model, Proiectul Roşia Montană va stabili
un nou standard pentru mineritul aurifer responsabil, atât la nivelul Uniunii
Europene, cat şi la nivel mondial.
Gabriel Resources este o companie minieră cu sediul în Canada şi listată la
Bursa din Toronto, dedicată mineritului responsabil şi dezvoltării durabile a
comunităţilor în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea. Gabriel Resources
este în prezent angajată în dezvoltarea proiectului minier de la Roşia
Montană, în care deţine o participaţie de 80%.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi website-ul companiei, la
adresa www.rmgc.ro.

