
Campania Salvaţi Roşia Montană reprezintă opoziţia faţă de deschiderea celei mai mari mine 
aurifere de suprafaţă din Europa propusă la Roşia Montană de către compania Roşia Montană 
Gold Corporation. 

Iniţiată în anul 2002, Campania Salvaţi Roşia Montană s-a dezvoltat în cea mai mare mişcare  
de mediu şi socială din România, reunind opoziţia locală, reprezentată de asociaţia Alburnus 
Maior  şi activişti din întreaga ţară. In acelaşi timp, campania este sprijinită activ de peste 40 de 
organizaţii nonguvernamentale, Academia Română, universităţi, biserici şi personalităţi publice.

Re.Generation este membră a Campaniei Salvaţi Roşia Montană din anul 2009.

Campania Salvaţi Roşia Montană luptă pentru:

 Includerea sitului Roşia Montană în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO;
 Oprirea actelor administrative şi a avizelor ilegale în favoarea proiectului minier sau a 

companiei Roşia Montană Gold Corporation;
 Dezvoltarea durabilă a zonei şi conservarea patrimoniului natural şi cultural;
 Interzicerea utilizării cianurii în minerit. 

Problema

Compania româno-canadiană Roşia Montană Gold Corporation plănuieşte deschiderea celei 
mai mari mine aurifere de suprafaţă bazată pe cianuri din Europa, în localitatea Roşia Montană, 
judeţul Alba.

Proiectul minier

RMGC propune o mină constând din 4 cariere pentru exploatarea aurului şi argintului, 2 cariere 
pentru construcţia materialului şi mai multe halde de steril. Lacapacitate totală de funcţionare 
(24/7), mina presupune evacuarea a 70.000 de tone pe zi sau 500.000 de tone de pietriş pe 
săptămână. De asemenea, compania ar utiliza 13-15 milioane de kilograme de cianură pe an 
timp de 16 ani de activitate minieră. 

In timp ce la Roşia Montană s-ar desfăşura activitatea de minerit, valea adiacentă, Valea 
Cornei, ar fi transformată în iaz de decantare pentru a depozita 250 de milioane de tone de 
steril. Iazul de decantare ar avea o suprafaţă de 4 kilometri lungime şi 2 kilometri lăţime. 
Deşeurile ar fi susţinute de un dig de 1 kilometru lungime  şi 185 metri înălţime.

Impact

Mina ar distruge o suprafaţă totală de 1500 de hectare (incluzând 4 munţi şi pădurile lor), 740 
de ferme şi 140 de apartamente ale localnicilor, 10 biserici, 9 cimitire, 50 de clădiri de 
patrimoniu, 7 kilometri de galerii romane şi pre-romane, 80 de kilometri de galerii medievale şi 
ar afecta iremediabil viitorul întregii zone.



In cazul unei reversări de cianuri, mina ar produce efecte de mediu negative transfrontaliere 
afectând ţările din imediata vecinătate precum Ungaria, Serbia şi Bulgaria. 

Titularul proiectului

Compania care propune proiectul minier este Roşia Montană Gold Corporation, o societate 
mixtă între compania canadiană Gabriel Resources şi compania de stat Minvest. Gabriel 
Resources este o companie canadiană înregistrată în Barbados şi înfiinţată doar cu scopul de a 
dezvolta acest proiect minier. 

Până în prezent, compania minieră a încălcat legislaţia în vigoare, precum şi drepturile 
constituţionale ale populaţiei afectate prin:

• strămutarea involuntară a populaţiei;
• modificarea planurilor de urbanism ale localităţii prin care zona a fost declarată mono-

industrială;
• declasarea unor obiective de patrimoniu de interes naţional de la Roşia Montană;
• efectuarea de activităţi ilegale de forare; 
• procedura de obţinere a acordului de mediu pentru proiect: încălcarea procedurii de 

evaluare şi a drepturilor publicului la participare, informaţii, etc.

Toate aceste lucrări şi proceduri s-au făcut cu sprijinul autorităţilor statului.

Dezvoltare durabilă a zonei

Numeroase organizaţii şi instituţii naţionale şi internaţionale precum Academia Română, 
AdAstra, ICOMOS, Europa Nostra, Asociaţia “Arheologie.Restaurare.Arhitectură” au identificat 
potenţialul natural şi cultural al Roşiei Montane şi în 2010 au solicitat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional iniţierea procedurilor de includere a peisajului minier Roşia Montană în 
Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. În prezent, procedurile sunt blocate la nivelul ministrului 
Culturii.

În mai 2010, Parlamentul European a adoptat Rezoluţia referitoare la interzicerea utilizării 
tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri în Uniunea Europeană. Cu vot majoritar de 488 
pentru şi 48 împotriva, PE recomandă statelor membre ale Uniunii Europene “să nu susţină, 
direct sau indirect, niciun proiect de minerit care implică utilizarea de tehnologii pe baza de 
cianuri […]  şi nici să susţină astfel de proiecte în ţări terţe”. 

Printre ţările care au interzis utilizarea cianurii în minerit se numără Ungaria, Republica Cehă şi 
Germania.

www.rosiamontana.org


