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Dup? prezentarea din ziua de 11.07.2013, de c?tre prim-ministrul României, a Planului
Na?ional de Investi?ii Strategice ?i Crearea de Noi Locuri de Munc?, în care pentru prima
dat? în ultimii 14 ani se precizeaz? c? Guvernul României nu dore?te s? mai tergiverseze
proiectul Ro?ia Montan?, acesta urmând s? fie prezentat spre aprobare Parlamentului
României în partea a doua a anului, putem afirma c?, în sfâr?it, în România, dup? mul?i ?i
grei ani, a revenit normalitatea.
Dup? prezentarea din ziua de 11.07.2013, de c?tre prim-ministrul României, a Planului
Na?ional de Investi?ii Strategice ?i Crearea de Noi Locuri de Munc?, în care pentru prima
dat? în ultimii 14 ani se precizeaz? c? Guvernul României nu dore?te s? mai tergiverseze
proiectul Ro?ia Montan?, acesta urmând s? fie prezentat spre aprobare Parlamentului
României în partea a doua a anului, putem afirma c?, în sfâr?it, în România, dup? mul?i ?i
grei ani, a revenit normalitatea.
Aceasta înseamn? c? Guvernul ??rii, interesat de venituri la buget, de locuri de munc? ?i de
relansare economic?, opera?ionalizeaz? marile proiecte de investi?ii ale ??rii, blocate pân? în
prezent de incompeten?a ?i lipsa de curaj guvernamentale. ?intele sunt ambi?ioase, pe
m?sura nevoilor ??rii: 10 miliarde de euro investi?ii începând din acest an ?i 50.000 de noi
locuri de munc?. De altfel, Planul Na?ional Guvernamental vizeaz? opera?ionalizarea tuturor
marilor proiecte de investi?ii blocate pân? în prezent, ceea ce trebuie apreciat, urmând ca în
anii ce vor veni popula?ia României s? simt? în nivelul de trai aceast? schimbare major? de
viziune la nivelul în special al prim-ministrului, un tân?r politician cu viziune, extrem de
apreciat pe plan interna?ional, probabil viitorul lider regional al acestei p?r?i de lume, pozi?ie
de?inut? pân? în prezent de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.
Condi?iile ini?iale au fost revizuite, statul urmând s? câ?tige ?i mai mult din acest proiect
decât pân? acum, de la 56% cât ar fi câ?tigat în trecut la 78%, ceea ce trebuie subliniat c?
dac? va r?mâne a?a, în urma negocierilor finale, va reprezenta o mare performan?? pentru
statul român ?i pentru cei ce au negociat în numele acestuia cu compania de proiect, Ro?ia
Montan? Gold Corporation, care pân? în prezent a suportat deja costuri de aproape o
jum?tate de miliard de USD cu investi?iile în ?ara noastr?.
Desigur, toate condi?iile de mediu sunt extrem de tran?ant ?i ferm considerate ?i
reconsiderate, astfel încât acest proiect poate deveni cel mai sigur, cu cel mai înalt grad de
securitate ecologic? din lume, dintre cele peste 500 de astfel de exploat?ri care func?ioneaz?

?i care în propor?ie de 99% folosesc procedeul cianur?rii, pentru separarea aurului ?i
argintului de roc?. Dac?, de exemplu, cafeaua con?ine cianuri în propor?ie de 6 mg/litru ?i
fasolea 100 mg/kg, pentru separarea aurului din minereu valoarea maxim? de cianur?
acceptat? pentru proiectul Ro?ia Montan? este de sub 5 mg/litru, în condi?iile în care
Directiva UE 2006/21/CE, transpus? în România prin HG 856/2008, prevede ca la
desc?rcarea în iaz maximul de cianur? s? fie de 10 mg/litru.
Îns?, dep??ind aceste aspecte tehnice, trebuie spus c? proiectul, o dat? ce va fi demarat, va
crea mii de locuri de munc?, care se vor ad?uga altor zeci de mii de locuri de munc? create
de celelalte mari proiecte de investi?ii ce vor fi opera?ionalizate în România!
Rezultatul agregat îl vor reprezenta cre?terea veniturilor la nivelul popula?iei ?i a bugetului de
stat, cre?terea consumului na?ional, revigorarea IMM-urilor din România, cu efecte benefice
asupra angaja?ilor acestora ?i a antreprenorilor ?i investitorilor, într-un cuvânt, cre?terea
prosperit??ii ??rii ?i cet??enilor acesteia.
În ceea ce prive?te protejarea mediului, a dezastrului deja existent în zon?, a patrimoniului
cultural, a turismului, prin opera?ionalizarea proiectului minier acestea vor fi reconsiderate de
la zero, unde se afl? în prezent, urmând ca toate respectivele aspecte s? fie îmbun?t??ite,
deci oricum va fi cu mult mai bine decât acum, când este foarte r?u, îngrijor?tor de r?u.
Nu sunt dintre cei care sus?in c? aurul poate sta în continuare în p?mânt, a?a cum a stat
câteva mii de ani pân? acum. Ast?zi, România este, în cadrul Uniunii Europene, dar ?i
singur?, prins? într-o competi?ie economic? global?, în care fiecare resurs?, fiecare atu pe
care un stat îl de?ine conteaz? enorm. România trebuie s? î?i foloseasc? atuurile, nu s? le
contemple, s? vorbeasc? altora despre ele ?i atât. Decât s? ajungem ca peste ani s?
regret?m oportunit??ile ratate, mai bine s? ne gândim cum le putem fructifica, ?inând cont de
interesul cet??enilor ?i al statului român, fie c? sunt resurse sub form? de aur, gaze naturale
din ?ist, gaze naturale din Marea Neagr? sau energie electric? regenerabil?, cupru sau alte
metale.
S? sper?m c? Parlamentul României va da în toamn? und? verde proiectului de la Ro?ia
Montan?, dup? ce mul?i ani acesta a fost blocat, în detrimentul interesului na?ional, din
interese obscure, legate în special de incompeten?a ?i lipsa de curaj guvernamentale, astfel
încât, al?turi de celelalte proiecte de investi?ii prezentate în Planul Na?ional de Investi?ii
Strategice, s? poat? crea zeci de mii de locuri de munc? ?i prosperitate pentru popula?ia ??rii
noastre ?i pentru companiile care func?ioneaz? în prezent cu 4,2 milioane de angaja?i, num?r
de lucr?tori ce trebuie, pe de o parte, consolidat, prin salarii din ce în ce mai mari pentru
ace?tia, ?i, pe de alt? parte, crescut prin crearea de noi locuri de munc?.
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