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Despre Mining Watch România 
 
Mining Watch România este o reţea de organizaţii care se alătură comunităţilor locale în 
eforturile lor de a opri proiectele miniere distructive, la scară industrială. Mining Watch 
monitorizează avizele emise de autorităţi în beneficiul companiilor miniere şi semnalează 
neregulile către factorii de decizie din România şi, când este relevant, la nivelul UE. Printre 
activităţile sale se numără acţiuni în instanţă şi de advocacy pentru a asigura că autorităţile 
aplică în mod corect prevederile legale relevante. 
 
Mining Watch România este şi membru fondator al Coaliţiei Europene Bang! Ban Cyanide. 
Mineritul aurifer modern, industrial reprezintă un proces care se realizează de multe ori în 
cariere deschise uriaşe şi folosind cantităţi foarte mari de cianură pentru a separa aurul de 
minereuri. Această metodă de extracţie nu generează bunăstare ci duce la poluare, sărăcie 
şi dependenţă. Secătuieşte resursele comunităţilor şi limitează dezvoltările alternative. 
Campania reuneşte membri din Belgia, Bulgaria, Finlanda, Franţa, Grecia, Germania, 
România, Slovacia, Spania, Marea Britanie, Republica Cehă şi Turcia. 
 
Contact: 
Roxana Pencea 
Mining Watch România 
Blvd 21 Decembrie nr. 60, ap. 32 
400124 Cluj-Napoca / România 
Tel/Fax: +40(0)364-104706 
E-mail: contact@miningwatch.ro 
www.miningwatch.ro 
  
  
LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII Informaţiile din acest document sunt considerate a fi 
exacte dar nu se pretinde că ar fi complete. Unele informaţii obţinute pentru acest raport au 
fost furnizate de persoane care au cerut să rămână anonime. 
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Membrii fondatori ai reţelei Mining Watch România sunt:  
  
 
◻ Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu 
Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu este un ONG cu sediul în 
Cluj-Napoca. A fost înfiinţat în 2007 de o reţea de specialişti în comunicare, drept, proiectare 
şi biodiversitate, în scopul de a sprijini campaniile comunităţilor locale din România să se 
opună proiectelor industriale distructive, de mari dimensiuni. În cei 9 ani ai săi de activitate, 
ONG-ul a reuşit să oprească multe astfel de proiecte prin acţiuni în justiţie la instanţele 
competente, prin petiţii naţionale şi internaţionale şi organizarea de acţiuni de stradă.    
 
Contact: 
Ştefania Simion 
Cluj-Napoca / Judeţul Cluj / România 
E-mail: office@centruldemediu.ro 
www.centruldemediu.ro 
 
◻ Asociaţia Alburnus Maior 
Alburnus Maior este un ONG cu sediul în Roşia Montană. A fost înfiinţat de proprietarii locali 
din Roşia Montană şi comuna învecinată, Bucium, în septembrie 2000. Familiile locale din 
Roşia Montană şi Bucium se opun în primul rând vânzării proprietăţilor lor - terenuri şi case - 
companiei Gabriel Resources, pentru a face loc proiectului minier. Campania naţională şi 
internaţională construită în jurul opoziţiei lor locale se opune proiectului minier propus din 
mai multe consideraţii, de mediu, sociale şi economice precum şi legate de periclitarea unui 
sit cultural de importanţă globală.  
  
Contact: 
Eugen David 
Roşia Montană / Judeţul Alba / România 
E-mail: alburnusmaior@ngo.ro 
www.rosiamontana.org 
 
◻ Asociaţia Efectul Fluture  
Organizaţia promovează educaţia de mediu, conştientizarea publicului şi iniţierea de 
campanii pentru probleme critice din România şi din lume. Misiunea organizaţiei are noi 
direcţii de acţiune, pentru a acoperi protecţia mediului precum şi drepturile omului şi justiţia 
socială. 
 
Contact: 
Tudor Brădăţan 
Cluj-Napoca / Judeţul Cluj / România 
E-mail: efectulfluture@ngo.ro 
www.efectulfluture.ro 
 
◻ Fundaţia Extra Art 
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Principalele obiective ale fundaţiei Extra Art sunt promovarea artei ca mijloc de educare a 
publicului, împărtăşirea valorilor care stau la baza dezvoltării durabile şi echitabile a 
comunităţilor şi încurajarea participării la viaţa culturală ca drept de bază al fiecărui cetăţean. 
Contact: 
Luminiţa Dejeu 
Cluj-Napoca / Judeţul Cluj / România 
E-mail: contact@extraart.ro 
www.extraart.ro 
 
◻ Asociaţia Green Transylvania 
Asociaţia Green Transylvania promovează dezvoltarea unei societăţi conştiente în legătură 
cu problemele de mediu prin educarea tinerilor şi informarea cetăţenilor mai în vârstă. 
Asociaţia sprijină orice iniţiativă care promovează principiile de mediu şi contribuie la 
dezvoltarea durabilă a Transilvaniei. 
 
Contact: 
Kovács Zoltán Csongor 
Cluj-Napoca / Judeţul Cluj / România 
E-mail: office@greentransylvania.ro 
www.greentransylvania.ro 
 
◻ Asociaţia Bio Eco Genuri 
Asociaţia este dedicată managementului responsabil al ariilor naturale protejate, cu un 
interes deosebit asupra protejării şi prevenirii pierderilor de biodiversitate. 
 
Contact: 
Cornel Alexandru 
Băiţa / Judeţul Hunedoara / România 
E-mail: alexandru_crnl@yahoo.com 
 
◻ Asociaţia Salvaţi Bucureştiul 
Asociaţia Salvaţi Bucureştiul este o organizaţie activă în domeniile urbanismului, protecţiei 
mediului şi conservării patrimoniului. Obiectivul său principal este atacarea oricăror decizii 
ilegale luate de către stat sau de autorităţile locale în domeniile mai sus menţionate. 
Principalele acţiuni pe care le derulează constau în acţiuni în justiţie împotriva autorităţilor. 
 
Contact: 
Nicuşor Dan 
Bucureşti / România 
E-mail: contact@salvatibucurestiul.ro 
www.salvatibucurestiul.ro 
 
◻ Bankwatch România  
Bankwatch România este un ONG non-profit în domeniul protecţiei mediului. Scopul 
asociaţiei este prevenirea impacturilor negative de mediu şi sociale ale proiectelor publice şi 
private şi promovarea alternativelor sustenabile şi a participării publice la luarea deciziilor. 
 
Contact: 
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Ionuţ Brigle 
Bucureşti / România 
E-mail: ionut.brigle@bankwatch.org  
www.faracarbune.ro 
 
◻ Reţeaua CEE Bankwatch 
 
Reţeaua CEE Bankwatch activează în regiunea Europei Centrale şi de Est pentru a 
monitoriza activităţile instituţiilor financiare internaţionale şi pentru a propune alternative 
constructive de mediu şi sociale la politicile şi proiectele pe care le susţin acele instituţii. 
 
Contact: Mark Fodor, Director Executiv 
Praga / Republica Cehă 
E-mail: main@bankwatch.org 
www.bankwatch.org 
 
◻ Asociaţia Prima Natura 
Prima Natura activează pentru dezvoltarea durabilă a regiunii Alba, implicând comunităţile 
locale în opoziţia faţă de proiectele industriale poluante. 
 
Contact: 
Anişoara Ştefan 
Alba Iulia / Judeţul Alba / România 
E-mail: contact@primanatura.ro 
www.primanatura.ro 
 
Elaborat de reţeaua Mining Watch Romania în asociere cu: 
 
◻ Greenpeace România 
Greenpeace este o organizaţie care realizează campanii globale, acţionând pentru 
schimbarea atitudinilor şi comportamentelor, pentru protejarea şi conservarea mediului şi 
promovarea păcii. 
 
Contact: 
Ionuţ Apostol 
Bucureşti / România 
E-mail: ionut.apostol@greenpeace.org 
www.greenpeace.ro  
 
◻ Mining Watch Canada 
Mining Watch Canada este o iniţiativă pan-canadiană sprijinită de organizaţii de mediu, din 
domeniul justiţiei sociale, organizaţii ale aborigenilor şi organizaţii sindicale. Organizaţia se 
ocupă de necesitatea urgentă de a avea o reacţie publică coordonată la ameninţările pentru 
sănătatea publică, calitatea aerului şi apei, habitatele pentru peşti şi fauna sălbatică şi 
pentru interesele comunităţilor, generate de politicile şi practicile miniere iresponsabile din 
Canada şi din întreaga lume.  
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Contact: 
Jamie Kneen 
Ottawa / Canada 
E-mail: info@miningwatch.ca 
www.miningwatch.ca  
Raportul este susţinut de următoarele organizaţii: 
 
 
◻ Asociaţia ARIN 
Codruţa M. Nedelcu - director executiv 
Brăila / Judeţul Brăila / România 
E-mail: asociatia.arin@gmail.com 
 
◻ Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis  
Costel Popa - Preşedinte 
Bucureşti/ România 
E-mail: echipa@ecopolis.org.ro 
www.ecopolis.org.ro 
 
◻ Fundația ECOTOP  
Eleonora Mircescu  
Oradea / Bihor County / Romania 
Email: ecotop@rdslink.ro 
 
◻ Fundaţia Gaia 
Londra / Marea Britanie 
E-mail: hannibal@gaianet.org 
www.gaiafoundation.org 
 
◻ Federaţia de ONG-uri "Coaliţia Natura2000 România"  
Braşov / România   
Luminiţa Tanasie - director executiv 
E-mail: office@natura2000.ro  
www.natura2000.ro 
 
◻ Mining Justice Alliance 
Kate Murray - Member 
Unceded Coast Salish Territories / Vancouver BC / Canada 
E-mail: miningjustice@gmail.com 
www.miningjusticealliance.wordpress.com 
 
◻ Plataforma pola defensa de Corcoesto e Bergantiños 
Corcoesto / Galicia / Spania 
http://nonaminadecorcoesto.blogspot.ro/ 
 
◻ Societatea Română de Herpetologie  
Dr. Ioan Ghira, Universitatea Babes-Bolyai; Departamentul de Taxonomie şi Ecologie 
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Cluj-Napoca / Judeţul Cluj / România 
 
◻ Fundaţia TERRA Mileniul III  
Lavinia Andrei - Preşedinte 
Bucureşti/ România 
E-mail: office@terramileniultrei.ro 
www.terramileniultrei.ro 
 
◻ Societatea Carpatină Ardeleană  
Janos Mark-Nagy - director executiv 
Satu Mare / Judeţul Satu Mare / România 
E-mail: office@eke.ro  
 

 
 
Introducere 
   
Eldorado Gold Corp. (TSX: ELD) avansează o serie de proiecte cu cost redus în întreaga 
lume, depozitul de aur şi argint din România, de la Certej, fiind considerat unul dintre cele 
două proiecte de valoare (alături de unul din China)1. Comuna Certej constă din 9 sate 
şi/sau mici localităţi şi numără în total aproximativ 3.000 de locuitori. Se află în Munţii 
Apuseni, în partea de vest a României, în aceeaşi regiune în care compania canadiană 
Gabriel Resources a încercat să exploateze depozitul de la Roşia Montană încă din 1997.2 
  
Proiectul de exploatare de la Certej al companiei ELD a făcut obiectul criticilor din partea 
grupurilor de mediu din întreaga lume din cauza numărului semnificativ de riscuri asociate şi 
a modului tulbure în care şi-a obţinut autorizaţiile. În toamna lui 2014 titularul proiectului a 
început lucrările de construcţie fără o autorizaţie valabilă. În urma unor acţiuni în instanţă şi 
a unor petiţii din partea cetăţenilor, autorităţile regionale au solicitat ELD să suspende 
lucrările. 
 
Acest raport îşi propune să prezinte cele mai semnificative riscuri asociate cu proiectul 
aurifer de la Certej şi scoate în evidenţă unele din faptele mai puţin evidente sau cunoscute 
care la rândul lor vor împiedica probabil capacitatea de dezvoltare a ELD. 
 
 
 

Proiectul propus 
 

                                                
1Eldorado Gold, Building our Future - Growing through low cost operations, februarie 2015, p. 14  
http://www.eldoradogold.com/uploads/presentations-events-pdf/Eldorado_Gold_-
_Investor_Presentation_(BMO_2015).pdf 
2Proiectul de la Roşia Montană a fost planificat iniţial să înceapă producţia de minereu în mai 2004. Multe acţiuni 
în justiţie şi alte obstacole legale care s-au acumulat de-a lungul anilor au făcut imposibilă deschiderea minelor. 
În acest moment, Gabriel Resources (TSX:GBU) – investitorul - recurge la ultimele măsuri posibile pentru a 
„soluţiona amiabil diferendul legat de proiectul său minier” cu statul român. 
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Depozitul de la Certej este deţinut de către Deva Gold S.A., o companie joint venture între 
Eldorado Gold (80%) şi firma de stat Minvest Deva (~20%). Eldorado Gold îşi propune să 
exploateze mai multe mine în carieră deschisă (Certej, Băiţa-Crăciuneşti, Deva), care fac 
obiectul opoziţiei locale şi naţionale. ONG-urile din România care analizează proiectul minier 
de la Certej au identificat deja mai multe nereguli în procedura de autorizare de mediu. Ca 
urmare în vara lui 2014 ei au iniţiat o acţiune în justiţie în scopul anulării acordului de mediu. 
 
În noiembrie 2011 Eldorado Gold Corp. (‘Eldorado’) a cumpărat compania European 
Goldfields pentru 2.5 miliarde de dolari3. Achiziţia a fost finalizată în februarie 2012 iar 
Eldorado a devenit acţionarul majoritar al minei Certej. 
  
Deţinută iniţial de Gabriel Resources (TSX: GBU), concesiunea de la Certej a fost 
transferată către European Goldfields Ltd. în 2000. Ambele companii au fost înfiinţate de 
către omul de afaceri român de proastă reputaţie4 Frank Timiş5 care a avut acces la datele 
estimative privind resursele de la institutul de cercetare pentru mineralogie din România. 
Proiectele rezultate, Roşia Montană şi Certej, au fost o sursă continuă de controverse de 
atunci până în prezent; nu în ultimul rând pentru distrugerile pe care le-ar implica. 
 

 
Proiectul minier 
 
„Eldorado” îşi propune să extragă aur şi argint în cariere deschise. Amprenta proiectului este 
de 456,2 ha, suprafaţă acoperită în prezent de păduri, pajişti, terenuri arabile şi zone 
rezidenţiale. Mina, cu o producţie anuală estimată de 3 Mt, prevede tăierea a 187 ha de 
păduri pentru a amplasa două cariere deschise şi două iazuri de decantare - unul pentru 
sterilul de cianurare şi celălalt pentru procesul CIL6. Instalaţiile de suprafaţă ar urma să se 
învecineze cu satele dens populate Hondol, Bocşa Mică, Săcărâmb şi Certej. 
  
Iazurile de decantare din Valea Bocşa Mare ar urma să fie amplasate în amonte, imediat la 
nord de situl minier şi de sate, expunând astfel comunitatea locală la riscuri în cazul unui 
accident la iaz. Etapele iniţiale de construcţie a digului de anrocament constau în construcţia 
unui baraj iniţial. Digul ar urma să fie apoi înălţat până la nivelul său final (169 m înălţime) 
prin extensii succesive pe parcursul duratei de viaţă a proiectului. Iazurile de decantare sunt 
clasificate în Categoria de Risc ”A” în acordul de mediu emis în iulie 2012. 
  
Eldorado intenţionează să utilizeze metoda de lixiviere cu cianură împreună cu metoda 
flotaţiei. Procesarea minereurilor şi recuperarea aurului presupun utilizarea a 26.500 tone de 
cianură de sodiu pe parcursul celor 16 ani de funcţionare. Şlamul cu metale grele şi soluţia 

                                                
3 Liezel Hill şi Thomas Biesheuvel, Eldorado Drops Amid $2.4 Billion Bid for European Goldfields, decembrie 
2011, http://www.bloomberg.com/news/articles/2011-12-18/eldorado-to-buy-european-goldfields-for-2-41-billion-
to-expand-in-europe 
4 Dan McCrum şi Paul Radu, Romania's Timis embroiled in another mining controversy, decembrie 2014, 
http://www.riseproject.ro/investigation/romanias-timis-embroiled-in-another-mining-controversy/ 
5 Între 2000 şi 2006, Frank Timiş a fost unul dintre cei mai importanţi acţionari ai companiei European Goldfields 
(deţinând procente între 15% şi 18.9%). 
6 CIL este procesul convenţional de lixiviere du cianură.  
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de cianură ar urma să fie depozitate în iazurile de decantare menţionate mai sus, în aer 
liber.  
 

Depozitul 
 
Eldorado estimează rezerve de 46,984 Mt cu o concentraţie de 1,63 g/t Au şi 11 g/t Ag7. 
Având în vedere concentraţia scăzută a minereului, mina va fi sensibilă la fluctuaţiile pieţei. 
Închiderea temporară sau prematură este destul de posibilă în cazul unei căderi a preţului 
aurului. Începând cu vara 2011, când a avut un vârf la 1900 USD, preţul aurului a scăzut cu 
aproape 40%, situându-se în prezent la circa 1193 USD8 pe uncie. 
  
„Este un depozit mic, aş spune la limita profitabilităţii, în special când toate costurile sunt în 
creştere," spunea Nicolae Stanca, director al companiei Deva Gold9, pentru România Liberă 
în 2008. Stanca recunoştea eficienţa scăzută a proiectului de la Certej în comparaţie cu 
exploatările optime de minereuri aurifere, care produc între şase şi opt grame pe tonă. 
 

 
Riscuri financiare  
 
◼ Costurile de capital iniţiale ale proiectului sunt estimate acum la 539 milioane USD10, faţă 
de 133,411 milioane USD estimate în 2008. Ultimele estimări au la bază un studiu finalizat în 
2014. Raportul Tehnic arată o rată internă de rentabilitate (IRR) de 7,6% plătiţi în 8 ani, în 
ipoteza că preţul aurului este de 1250 USD/oz. IRR s-a modificat dramatic de-a lungul anilor, 
după cum se arată în Annual information form (Formularul anual de informare) din 2008 
publicat de European Goldfields pe SEDAR. În 2008 investitorii beneficiau anterior de o rată 
a rentabilităţii de 21,3% după impozitare. Cu o valoare actuală netă (NPV) corespunzătoare 
de 84 milioane USD în 2014, Eldorado ar putea obţine o finanţare comercială la rata 
dobânzii predominantă pe piaţa investiţiilor cu risc ridicat. Un astfel de proiect este 
considerat în general atrăgător pentru potenţialii investitori şi finanţatori dacă asigură o rată 
internă a rentabilităţii mai mare de 20%, preferabil 30%, după impozitare12; altfel nu poate fi 
considerat atrăgător. 
  

                                                
7 Eldorado Gold, Technical Report for the Certej Project, Romania, februarie 2014, p. 15-6, 
http://www.eldoradogold.com/uploads/operations-reports/Technical_Report_-_Certej_(Feb_2014).pdf 
8 Preţul aurului, 14 aprilie 2015, http://goldprice.org/ 
9 Lidia Moise, Zacamant de aur de doua miliarde de dolari descoperit langa Deva, iulie 2008, 
http://stirile.rol.ro/print/zacamant-de-aur-de-doua-miliarde-de-dolari-descoperit-langa-deva-137214.html 
10 Eldorado Gold, Technical Report for the Certej Project, Romania, februarie 2014, p. 21-1, 
http://www.eldoradogold.com/uploads/operations-reports/Technical_Report_-_Certej_(Feb_2014).pdf 
11 Lidia Moise, Zacamant de aur de doua miliarde de dolari descoperit langa Deva, iulie 2008, 
http://www.romanialibera.ro/economie/finante-banci/zacamant-de-aur-de-doua-miliarde-de-dolari-descoperit-
langa-deva-130330 
12 Andrey Dashkov, The hidden costs of precious-metals miners' optimism, 2013, 
http://www.caseyresearch.com/articles/the-hidden-costs-of-precious-metals-miners-optimism 
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◼ La calculul valorii actuale nete (NPV) a proiectului (în 2014), Eldorado prezintă o rată de 
scont de 5%13. O rată de scont de 5% este necorespunzătoare pentru evaluarea NPV pentru 
un proiect de risc ridicat. Rata de scont pentru un proiect minier ar trebui să aibă trei 
componente principale: rata dobânzii reală, fără risc, pe termen lung (2,5%), riscul aferent 
proiectului minier (variază în funcţie de nivelul de cunoştinţe) 3,0%-16%14, plus primele de 
risc pe ţară pentru Europa15. Astfel rata de scont specifică a proiectului nu oferă o valoare 
precisă.  
 
◼ Ar trebui aplicată o rată de scont mai realistă, de 8-10%, care ar face ca NPV să scadă de 
la 84 milioane USD  la -10 sau chiar -5716. Valoarea actuală netă negativă care ar rezulta ar 
putea să însemne că investitorii nu-şi vor primi veniturile anticipate la sfârşitul proiectului. 
Costurile de capital iniţiale vor creşte probabil şi mai mult din considerente care au fost 
subestimate până în prezent sau care nu au fost încă evaluate (de ex. Au fost studiate 
diferite opţiuni pentru iazuri de decantare suplimentare la vest de amplasamentul minier, 
201417). 
 
 
◼ Eldorado nu a evaluat costurile generate de întârzierile cu începerea proiectului minier de 
la Certej. În iulie 2013 compania anunţa că, având în vedere scăderea semnificativă recentă 
a preţului aurului, Compania a efectuat şi continuă să efectueze o analiză critică a planului 
său operaţional şi să opereze modificări asupra acestuia18. În consecinţă data iniţială de 
începere a operaţiunilor la Certej - 2015 - a fost amânată pentru 2016/2017. Este de aşteptat 
să survină întârzieri suplimentare având în vedere că lucrările de pe amplasament19 au fost 
oprite şi declarate ilegale de către Inspectoratul de Stat în Construcţii20. Prefectul Judeţului 
Hunedoara a iniţiat apoi o acţiune în justiţie pentru anularea autorizaţiei de construcţie 
ilegale21 emisă pentru ELD. Aceste întârzieri vor dura probabil foarte mult şi vor genera 
costuri semnificative. 
 

                                                
13 Rata de scont pentru un proiect de exploatare minieră variază în funcţie de mai multe variabile cum ar fi 
preţurile metalelor, producţia minei, durata de viaţă a minei, procesul de măcinare, ratele de producţie, 
constrângerile legate de autorizare şi de prevederile legale şi alţi factori.  
14 Svetlana Baurens, Valuation of Metals and Mining Companies, noiembrie 2010, p. 40,
http://www.basinvest.ch/upload/pdf/Valuation_of_Metals_and_Mining_Companies.pdf 
15 Idem, p. 40, Prima de risc pentru rata de scont în Europa este 2,5%. 
16 Calcule efectuate de Tatiana Tomescu, Consultant financiar, aprilie 2015, http://miningwatch.ro/wp-
content/uploads/2015/04/NPV-Calculations-Eldorado-Gold.pdf 
17 Eldorado Gold, Technical Report for the Certej Project, Romania, februarie 2014, p. 18-12, 
http://www.eldoradogold.com/uploads/operations-reports/Technical_Report_-_Certej_(Feb_2014).pdf 
18 Eldorado Gold, Update, iulie 2013, http://www.eldoradogold.com/news-media/news/eldorado-update 
19 Eldorado Gold, Third Quarter 2014 financial and operating results, octombrie 2014, 
http://www.eldoradogold.com/news-media/news/correction-from-source-eldorado-gold-corporation-2014-third-
quarter-financi 
20 Mining Watch Romania, Certej: Official confirmations of illegal building permit. The National Construction 
Authority demands the permit’s annulment, ianuarie 2015 http://miningwatch.ro/stiri/certej-official-confirmations-
of-illegal-building-permit-the-national-construction-authority-demands-the-permits-annulment/?lang=en 
21 Acţiunea în justiţie este înregistrată la Tribunalul Judeţean Hunedoara sub nr. de dosar 895/97/2015. Curtea a 
programat prima înfăţişare în data de 26 mai 2015.  
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◼ Guvernul României a refuzat22 scutirile de taxe de import pentru echipamente solicitate de 
compania chineză Huadian Engineering Co pentru mina de cărbune de la Rovinari, afirmând 
că aceasta ar însemna o încălcare a reglementărilor Uniunii Europene şi ar atrage litigii 
legate de concurenţă. Astfel, este puţin probabil ca proiectul Eldorado să beneficieze de 
scutiri de taxe de import. 
  
◼ Investitorii ar trebui să reevalueze Analiza privind Sensibilitatea, detaliată în Raportul 
Tehnic din 2014 disponibil pe pagina de internet a companiei Eldorado23. Preţurile aurului şi 
argintului luate în calcul au la bază următoarele valori: 1350, 1450 şi 1550 (USD/oz); toate 
acestea sunt mai mari decât preţul-ţintă al proiectului, de 1250 USD/oz. Deşi aspectele 
economice ale proiectului sunt extrem de sensibile la variaţiile preţului aurului, ipotezele de 
preţ utilizate în acest studiu sunt prea optimiste. Ipotezele nerealiste ar putea avea ca 
rezultat venituri nete mult sub aşteptările investitorilor. 
  
◼ Nu poate exista nicio siguranţă că preţul aurului pe piaţă va rămâne la nivelurile actuale 
sau că preţurile vor creşte. O scădere a preţului pieţei pentru aur şi argint ar putea afecta 
negativ profitabilitatea proiectului de la Certej. La momentul redactării acestui raport, preţul 
aurului se situează deja sub nivelul ţintă al proiectului (1193 USD faţă de 1250 USD/oz), 
lucru care ar putea avea un efect financiar advers asupra veniturilor şi profitabilităţii 
proiectului, dacă mina ar fi în funcţiune. 
 
◼ Analiştii estimează că preţurile rezervelor de aur la companiile de capitalizare medie au o 
tendinţă de scădere24. ‘Eldorado’ testează în prezent rezistenţa mediei mobile pe 50 de zile 
a preţului acţiunii (5,08 USD) în comparaţie cu media sa mobilă respectivă pe 200 de zile 
(6,55 USD). 
  
◼ Pentru a dezvolta proiectul de la Certej, Eldorado trebuie să finalizeze procesul de 
achiziţie de terenuri şi să dobândească toate drepturile de superficie necesare aferente 
suprafeţei care reprezintă amprenta proiectului. Eldorado nu a reuşit să cumpere anumite 
titluri de proprietate din cauza refuzului proprietarilor de a vinde. Mai mult decât atât, se 
confruntă şi cu alte impedimente legate de achiziţia terenurilor. Aproximativ 48 ha de păduri, 
aflate pe amplasamentul propus al iazurilor de decantare, au un statut de proprietate 
nedeterminat. Deţinute anterior de Obştea25 Agricolă Măcrişul, pădurea comunală face în 
prezent obiectul unui proces sinuos de retrocedare. Foştii membri îşi recuperează titlurile de 
proprietate colective de la statul român - proces care a scos la iveală conflicte în cadrul 
comunităţii. În prezent Parchetul din Alba Iulia derulează mai multe cercetări penale cu 
privire la retrocedarea titlurilor de proprietate în zona Certej.  
 

                                                
22 TV Sud, Chinezii vor sa demoleze jumatate din termocentrala Rovinari, septembrie 2013,
http://www.tvsud.ro/chinezii-vor-sa-demoleze-jumatate-din-termocentrala-rovinari.html#.VTdWKCHtnBE 
23 Eldorado Gold, Technical Report for the Certej Project, Romania, februarie 2014, p. 22-3, 
http://www.eldoradogold.com/uploads/operations-reports/Technical_Report_-_Certej_(Feb_2014).pdf 
24 Casey Murphy, 5 Charts That Suggest Gold Stocks Are Headed Lower, aprilie 2015, 
http://www.investopedia.com/stock-analysis/cotd/040915/5-charts-suggest-gold-stocks-are-headed-lower-abx-
agi-ego-mdw.aspx?partner=YahooSA 
25 Obştea saucomposesoratul reprezintă o organizaţie comunitară istorică, tipică în România, care deţine şi 
administrează păşuni şi păduri.  
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◼ În plus, Eldorado nu a făcut publice niciodată informaţii privind programul său de 
strămutare şi relocare sau procentul tuturor proprietăţilor necesare achiziţionate în Certej, 
ţinând astfel secrete faţă de investitori informaţii importante. 
 
◼ În raportul BMI Research View on Romania, publicat în 2014, se afirmă: „Există 
numeroase riscuri asociate cu investiţiile în România. Corupţia politică endemică şi aplicarea 
necorespunzătoare a contractelor sunt o piedică pentru operaţiile comerciale şi duc la 
creşterea costurilor şi riscurilor ca investitorii să fie expuşi la activităţi ilegale”26. 
 

  
Riscuri politice 
 
◼ Klaus Iohannis, Preşedintele României, a dezaprobat în mai multe rânduri proiectele 
miniere aurifere propuse pentru România (Certej, Roşia Montană). Una din primele sale 
declaraţii a fost: „Nu voi accepta ca proiecte precum „Roşia Montană” şi  „gazele de şist” să 
fie promovate peste noapte şi în condiţii care pun în pericol oamenii şi mediul”27.  
 
◼ Imediat după ce a fost ales preşedinte, într-o declaraţie din noiembrie 2014, el a afirmat: 
„În campanie, mi-am asumat respingerea unor proiecte de exploatare care pun în pericol 
oamenii şi mediul. Astăzi, reiterez ideea şi vă spun că nu voi accepta proiecte de exploatare 
a resurselor naturale ale României fără dezbatere, fără garantarea siguranţei totale pentru 
sănătatea oamenilor şi fără protejarea mediului înconjurător şi intereselor comunităţilor 
locale.”28 
 
La primirea petiţiei29 semnate de peste 11.000 de cetăţeni privind mina de la Certej, Klaus 
Iohannis a reacţionat prompt: „Mii de români mi-au scris cerându-mi sprijinul pentru 
clarificarea condiţiilor legale în cazul proiectului minier de la Certeju de Sus (judeţul 
Hunedoara). Astăzi, colaboratorii mei au luat legătura cu Primăria Certeju de Sus pentru 
analizarea documentelor invocate de cetăţeni. Vă voi ţine la curent în legătură cu acest caz.  
România lucrului bine făcut înseamnă respect între instituţii şi cetăţeni!”30. 
 

 
Riscuri legale 
 

                                                
26 Romania Operational Risk, http://www.bmiresearch.com/romania## 
27 Loredana Voiculescu, Reacţia preşedintelui Klaus Iohannis faţă de proiectul de exploatare cu cianuri de la 
Certej. „Mii de români îmi cer sprijinul”, noiembrie 2014
http://www.gandul.info/financiar/reactia-presedintelui-klaus-iohannis-fata-de-proiectul-de-exploatare-cu-cianuri-
de-la-certej-mii-de-romani-imi-cer-sprijinul-13659018 
28 Klaus Iohannis: Nu voi accepta proiecte de exploatare a resurselor naturale fără dezbatere, November 2014
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Klaus+Iohannis+Nu+voi+accepta+proiecte+de+exploatare+a+
resurselo 
29 http://campaignion.bancyanide.eu/certej-ro%C5%9Fia-montan%C4%83-cere-i-lui-iohannis-respectarea-legii 
30 Mihai Goţiu, Iohannis a răspuns solicitării publice legate de modul în care a început construirea minei de aur 
de la Certej, noiembrie 2014, http://www.romaniacurata.ro/iohannis-a-raspuns-solicitarii-publice-legate-de-modul-
in-care-a-inceput-construirea-minei-de-aur-de-la-certej/ 
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◼ Din punct de vedere legal, începuturile proiectului de la Certej sunt foarte controversate. 
Autorităţile române nu au organizat o licitaţie publică pentru acordarea contractelor de 
concesiune asupra depozitului de la Certej şi nu au avut loc anunţuri preliminare privind 
disponibilitatea companiei de stat de a se asocia cu companii private31.    
 
◼ În octombrie 2014, Eldorado a făcut un anunţ către investitori privind progresul constant al 
proiectului minier de la Certej32. Totuşi a omis să menţioneze că până la data publicării 
raportului, compania s-a confruntat cu acuzaţii de obţinere ilegală a autorizaţiilor de 
construcţie pentru amplasamentul de la Certej. Această omisiune a rămas şi în Raportul 
Anual  al companiei Eldorado publicat în martie 2015.  
 
◼ Ca urmare a presiunii publice, până în ianuarie 2015 Inspectoratul de Stat în Construcţii 
(ISC) a confirmat33 faptul că lucrările de construcţie aveau la bază autorizaţii ilegale. 
Lucrările fuseseră oprite anterior în octombrie/ noiembrie 2014. ISC a elaborat un raport 
oficial şi a solicitat ca Prefectura Judeţului Hunedoara să iniţieze o acţiune în justiţie pentru 
anularea autorizaţiilor ilegale. În urma acestei solicitări, Prefectul a acţionat în justiţie 
Primăria Certej34 cu privire la autorizaţiile de construcţie ilegale emise pentru mina Deva 
Gold35. Un număr mare de cetăţeni s-au mobilizat şi au notificat autorităţile responsabile 
solicitând investigarea autorizaţiilor Eldorado. În plus, mai mult de 11.000 de cetăţeni au 
semnat o petiţie36 adresată Preşedintelui României („Certej = Roşia Montană. Cere-i lui 
Iohannis respectarea legii”).   
 
◼ Parchetul din Deva cercetează în prezent37 persoanele responsabile pentru emiterea 
autorizaţiilor de construcţie ilegale menţionate mai sus, cu nr. 3/ 25.05.2014 şi nr. 
10/16.09.2014, având ca beneficiar firma Deva Gold. 
 
◼ În noiembrie 2013 Eldorado a obţinut un acord de mediu revizuit pentru mina Certej de la 
Agenţia pentru Protecţia Mediului a judeţului Hunedoara. Mai multe ONG-uri, membre ale 
reţelei Mining Watch România, cu rezultate demonstrate în contestarea autorizaţiilor pentru 
proiectul minier de la Roşia Montană, au iniţiat o acţiune în justiţie pentru suspendarea şi 
anularea acordului de mediu revizuit. Acţiunea38 a fost deschisă recent la Tribunalul 
Judeţean Cluj iar următoarea înfăţişare va avea loc în data de 29 aprilie 2015. 

                                                
31 Rise Project, The Rosia Montana Project’s Confidential Documents Note: As Certej was initially owned by 
Gabriel Resources, the story, august 2013 http://www.evernote.com/shard/s339/sh/b9514892-b118-4a29-8a69-
3f954303d3d9/4e1b76feb5bead396f26b13a57724cf6 
32 Eldorado Gold, Third Quarter 2014 financial and operating results, octombrie 2014, 
http://www.eldoradogold.com/news-media/news/correction-from-source-eldorado-gold-corporation-2014-third-
quarter-financi 
33 Mining Watch Romania, Certej: Official confirmations of illegal building permit. The National Construction 
Authority demands the permit’s annulment, ianuarie 2015 http://miningwatch.ro/stiri/certej-official-confirmations-
of-illegal-building-permit-the-national-construction-authority-demands-the-permits-annulment/?lang=en 
34 Tribunalul Judeţean Hunedoara, Dosar nr. 895/97/2015 
35 Mining Watch Romania, The Hunedoara Prefecture takes the Certej City Hall in court over the illegal 
permitting of the Eldorado mine, februarie 2015 http://miningwatch.ro/stiri/romana-institutia-prefectului-
hunedoara-ataca-in-instanta-autorizatia-de-construire-pentru-certej-emisa-de-primaria-certeju-de-sus/?lang=en 
36 Mining Watch Romania, Petition to the President-elect Klaus Iohannis ref. Certej, noiembrie 2014
http://miningwatch.ro/stiri/romana-certej-rosia-montana-cere-i-lui-iohannis-respectarea-legii/?lang=en 
37 Dosar nr. 621/ P/ 2015 
38 Acţiune în justiţie înregistrată cu numărul de dosar 4024/117/2014 
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◼ În iulie 2012 Eldorado a obţinut un acord de mediu de la Agenţia Regională pentru 
Protecţia Mediului din Timişoara.39 Acest acord a fost contestat în instanţă40 de către Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului din România (ANPM) şi de către ONG-uri. Un an mai 
târziu, ANPM a renunţat la acţiunea în instanţă iar în noiembrie 2013 APM locală din 
Hunedoara a emis un acord de mediu revizuit. Mai multe acuzaţii de corupţie au apărut în 
legătură cu emiterea acordului de mediu iniţial, din cauza lipsei de transparenţă şi mai ales 
din cauza faptului că avocatul companiei Eldorado41 a fost Ana Diculescu Şova42, mama 
vitregă a ministrului Dan Şova. Dan Şova43, în calitatea sa de membru al guvernului în acea 
perioadă, a participat la elaborarea „Planului Naţional pentru Investiţii Strategice şi Crearea 
de Locuri de Muncă”, care includea şi propunerea de proiect minier de la Certej44. 
 

·       ◼ Arheologi de renume din România au atras atenţia asupra faptului că zona Certej este 
recunoscută de comunitatea ştiinţifică pentru vestigiile sale romane şi că potenţialul său 
cultural a fost subestimat în mod deliberat de către compania minieră. În timp ce Eldorado 
afirmă că zona este lipsită de vestigii arheologice (indicând acest lucru ca un aspect pozitiv 
relevant), cercetătorii familiarizaţi cu zona fac afirmaţii diferite, citând un raport arheologic 
contractat de companie în 200745, care nu a fost publicat niciodată. Un material publicat în 
2005 – Repertoriul Arheologic al judeţului Hunedoara46 – menţionează mai multe vestigii 
arheologice din Certej: din perioada neolitică în Măgura Topliţa, Hondol şi Certej; din Epoca 
Bronzului în Săcărâmb; din perioada Hallstatt în Săcărâmb şi Măgura Topliţa; din perioada 
daco-romană în Săcărâmb, Măgura Topliţa şi Hondol şi din perioada medievală în 
Săcărâmb, Măgura Topliţa şi Hondol. Cercetarea (actualizată în 2008)47 arată clar că zona 
proiectului minier propus de Eldorado cuprinde vestigii miniere romane şi medievale: 
„Galeria Coranda prezintă urme de lucrări miniere aurifere romane. Aceste lucrări au 
continuat în perioada medievală.” 

            
◼ Raportul de evaluare a impactului asupra mediului depus de Eldorado în vederea obţinerii 
acordurilor de mediu mai sus menţionate nu face nicio referire la astfel de valori de 
patrimoniu cultural în zona minei propuse. Mai mult decât atât, compania nu a efectuat 
niciodată cercetări arheologice care să ducă la investigaţii ulterioare ale unor astfel de valori 
de patrimoniu şi la o decizie oficială fie de descărcare a zonei de sarcina arheologică, fie de 
                                                
39 ARPM Timişoara a făcut obiectul unei reorganizări în 2012, în urma căreia au dispărut agenţiile regionale şi 
competenţa teritorială a fost transferată către APM judeţeană Hunedoara.  
40 Tribunalul Bucureşti, acţiune în justiţie înregistrată cu numărul de dosar 45346/3/2012 
41 Această informaţie poate fi verificată pe pagina de internet a Tribunalului Bucureşti, unde la dosarul 
45346/3/2012 se menţionează faptul că Deva Gold este reprezentată de Nestor Nestor Diculescu Kingston 
Petersen.  
42 Ana Diculescu Şova este senior partner la Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, 
http://www.nndkp.ro/the_firm/people/partners/ana-diculescu-sova 
43 Victor Lupu, DNA requires Dan Sova’s arrest, martie 2015 http://www.romaniajournal.ro/dna-requires-dan-
sovas-arrest/ 
44 Mining Watch România, The environmental authorities disregard the Certej court cases, octombrie 2013
http://miningwatch.ro/stiri/romana-autoritatile-de-mediu-trateaza-cu-delasare-cazul-certej/?lang=en 
45 Revista 22, S.O.S. Rosia Montana, februarie 2013,  http://www.revista22.ro/sos-rosia-montana-4146.html  
46 Sabin Adrian Luca, Repertoriul Arheologic al judeţului Hunedoara, 2005, p. 101, 155
http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/bibliotheca/xvi/repertoriu%20arheologic%20hunedoara%20mic.pdf   
47 Sabin Adrian Luca, Repertoriul Arheologic al judeţului Hunedoara, ediţia a doua, 2008, 
https://www.academia.edu/2573980/Sabin_Adrian_LUCA_Repertoriul_arheologic_al_jude%C8%9Bului_Hunedo
ara_The_Archaeological_Repertoire_of_Hunedoara_County    
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clasificare a ei ca şi monument istoric. Aceasta reprezintă o încălcare a prevederilor legale 
privind protecţia mediului, protecţia vestigiilor arheologice şi procedura de autorizare a 
lucrărilor de construcţii. Acestea ar putea duce la anularea acordului de mediu revizuit şi a 
oricărei autorizaţii de construcţii pentru amplasamentul minier.   

 
◼ O decizie precedentă a Curţii Europene de Justiţie afirmă în mod clar că „o propunere nu 
trebuie considerată în mod izolat dacă în realitate este corect să fie considerată ca făcând 
parte integrantă dintr-o dezvoltare care are în mod inevitabil o amploare mult mai mare”48. 
Similar, procedura de evaluare a impactului de mediu (EIM) pentru mina Certej ar fi trebuit 
să integreze şi etapa a doua a proiectului, şi anume cariera deschisă Băiţa-Crăciuneşti. 
Faptul că Băiţa-Crăciuneşti şi Certej reprezintă un singur proiect integral este demonstrat de 
faptul că ele vor utiliza aceleaşi iazuri de decantare şi aceeaşi unitate de procesare. În 
schimb Eldorado a depus două solicitări separate pentru obţinerea acordurilor de mediu 
necesare49. 
 
◼ Propunerea de proiect minier de la Certej ar încălca în mod grav Directiva Cadru a Uniunii 
Europene privind Apa50, deoarece presupune devierea cursului natural la Râului Măcrişului 
pentru a permite construirea iazului de decantare. Conform Articolului 5, punctul 7 din 
Directivă51, un stat membru încalcă directiva atunci când nu previne deteriorarea stării unui 
corp de apă de suprafaţă sau subterană, cu excepţia cazurilor în care astfel de modificări 
sau degradări au loc pentru cauze de interes public deosebit . Propunerea de proiect minier 
de la Certej nu a fost niciodată declarată ca fiind de interes public deosebit, iar această 
încălcare în sine poate duce la anularea acordurilor de mediu obţinute până în prezent.  

 
 
Riscuri de management 
 
◼ Conform Vice-Preşedintelui pentru Relaţiile cu Investitorii din cadrul Eldorado, Krista Muhr, 
„Eldorado nu s-ar implica în activităţi ilegale de niciun fel, inclusiv începerea activităţilor de 
construcţie fără autorizaţii”52. Cu toate acestea, Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) a 
descoperit faptul că autorizaţia de construcţie pentru lucrările de pe amplasamentul minier 
de la Certej a fost emisă cu încălcarea prevederilor legale53. În prezent întreaga afacere este 
cercetată penal. 
 

                                                
48 R privind aplicarea Candish v Hastings Borough Council 2005 EWHC 1539 
49 Decizie de evaluare intermediară în procedura EIA, http://apmhd-
old.anpm.ro/files/APM%20Hunedoara/TEASCUDecizieetapadeincadraresite.pdf 
50 Directiva 2000/60/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 care stabileşte un 
cadru pentru acţiuni comunitare în domeniul politicii apei 
51 Directiva a fost transpusă în legislaţia din România prin Legea Apei nr. 107 din 25 septembrie 1996, care în 
Articolul 27 reproduce prevederile  Articolului 5, punctul 7 din Directivă. 
52 Afirmaţia Kristei Muhr într-o corespondenţă profesională prin e-mail în legătură cu Certej, cu un cetăţean 
interesat. 
53 Mining Watch Romania, Certej: Official confirmations of illegal building permit. The National Construction 
Authority demands the permit’s annulment, ianuarie 2015 http://miningwatch.ro/stiri/certej-official-confirmations-
of-illegal-building-permit-the-national-construction-authority-demands-the-permits-annulment/?lang=en 
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◼ „Operaţiile de zi cu zi le lăsăm în seama echipelor noastre locale din fiecare ţară, care 
înţeleg nuanţele culturale, legate de comunitate şi politice privind afacerile din ţara lor”, 
explica COO (Directorul pentru Operaţii) Paul Skayman în Raportul Anual Eldorado pe 2014. 
Astfel, Nicolae Stanca, VP şi General Manager în România, a fost numit pentru conducerea 
operaţiilor din România şi pentru comunicarea informaţiilor către investitori. Stanca este 
considerat a fi intermediarul lui Frank Timiş, fostul funcţionar public care a pus în practică 
transferul de concesiuni şi licenţe de exploatare de la compania deţinută de statul român 
către Deva Gold şi consecutiv către companiile care o controlează pe aceasta. O comisie 
parlamentară l-a convocat pe Stanca la o audiere în octombrie 2013 pentru a discuta modul 
în care activele miniere ale statului român au fost transferate către companii private. Comisia 
parlamentară a notificat Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Parchetul General.  
 
◼ Într-un interviu54 din octombrie 2014, Nicolae Stanca a afirmat că „singurele lucrări 
efectuate constau în construcţia unei hale pentru depozitarea materialelor miniere, pentru 
care compania deţine autorizaţie de construcţie. Cu toate acestea el a negat că firma ar 
efectua vreo lucrare în perimetrul minier (...). Stanca a spus că firma sa nu poate să înceapă 
şi nu va începe nicio lucrare în perimetrul minier propriu-zis până când nu se obţine 
autorizaţia de defrişare a celor 187 de hectare de pădure”. Răspunsurile lui au fost 
contrazise de imagini şi de înregistrări video55 realizate cu câteva zile înainte, în care se văd 
buldozere şi alte echipamente de mari dimensiuni care terasau terenul din apropierea 
carierei deschise de mici dimensiuni existente. 
 
◼ Vice Preşedintele Eldorado, Nicolae Stanca, a fost cercetat pentru abuz împotriva 
interesului public56, care conform legislaţiei româneşti reprezintă o infracţiune, atât în 2004 
cât şi în 200657. În 1997 el era reprezentantul întreprinderii de stat care a transferat titlul 
minier companiei private deţinute în prezent de Eldorado Gold. Câţiva ani mai târziu, el era 
angajat de aceeaşi companie care a beneficiat de acel transfer58.  
 
◼ Este de aşteptat că Eldorado va pierde în curând sprijinul autorităţilor publice, în special 
pe cel al primarului din Certeju de Sus, Petru Cîmpian, audiat ca urmare a cercetărilor 
penale ale Parchetului în legătură cu autorizaţiile de construcţie ilegale emise pentru Deva 
Gold. 
 

 
Riscuri sociale 

                                                
54 Claudia Ciobanu, Another Rosia Montana, despite public outrage, octombrie 2014 
https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/claudia-ciobanu/another-rosia-montana-despite-public-
outrage 
55 Mining Watch Romania, The Certej mining project began illegally, without construction permits, octombrie 
2014
http://miningwatch.ro/stiri/romana-proiectul-minier-de-la-certej-a-inceput-ilegal-fara-autorizatii/?lang=en 
56 Scrisoare deschisă: Urgent Action – Stop the Canadian Government from Supporting the Rosia Montana Gold 
Mine, septembrie 2005, 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:a6nKqqpA4JEJ:www.miningwatch.ca/es/urgent-action-
stop-canadian-government-supporting-rosia-montana-gold-mine+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ro 
57 Dosarele nr. 896/P/2004 şi 16/P/2006 
58 Mining Watch România, Certej - Authorities' incapacity to critically analyse new mining projects, noiembrie 
2013, p. 9-11, http://miningwatch.ro/wp-content/uploads/2014/01/Certej-MiningWatchRomania-EN.pdf 
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◼ Comuna Certeju de Sus, unde se află mina Certej, include nouă sate care au în total 
3.126 de locuitori. Comuna este una dintre cele 13 comune membre ale Grupului de Acţiune 
Locală (GAL) Ţara Zarandului59, cu acces la programele de finanţare ale UE pentru 
dezvoltarea rurală. Certeju de Sus beneficiază şi de sprijin financiar prin schemele de agro-
mediu prin intermediul Agenţiei pentru Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA). În aceste 
condiţii, cele 221 de locuri de muncă promise de Eldorado reprezintă un argument 
neconvingător pentru dezvoltarea proiectului. 
 
◼ Ruperea barajului de la mina de aur de la Certej a provocat moartea a 89 de persoane în 
197160. Acest eveniment tragic este comemorat în fiecare an în România. Evenimentele din 
noaptea dezastrului se află încă printre cele mai vii amintiri din memoria colectivă a 
românilor şi au un impact puternic asupra modului în care oamenii percep viitoarele activităţi 
miniere în Munţii Apuseni. 
 
◼ Deva Gold, compania deţinută de Eldorado în România, a trebuit a renunţa la planurile 
sale de amplasare a iazurilor de decantare în satul Voia, în urma unei dezbateri publice 
aprinse în care s-a confruntat cu o opoziţie puternică din partea comunităţii locale61. 
Compania minieră intenţiona să construiască cele două iazuri de decantare, din care unul 
pentru reziduuri de la lixivierea cu cianură, pe Valea Frumoasei din comuna Balşa. Înainte 
de dezbaterea publică din iunie 2008, 102 persoane, localnici şi proprietari de terenuri din 
Voia, au semnat un memorandum împotriva mineritului cu cianuri. Inutil să mai spunem, în 
acea perioadă compania, în toate comunicatele sale oficiale62 menţiona doar sprijinul de 
care se bucură din partea comunităţii locale. 
 
◼  Conform informaţiilor publicate de BMI Research în 2014, este de aşteptat că sectorul 
minier din România va avea doar o creştere uşoară în următorii ani. Creşterea producţiei de 
aur va avea un efect limitat, deoarece preţurile scăzute şi opoziţia publică intensă apasă 
asupra previziunilor de creştere a industriei aurului: „Perspectiva sectorului mineritului aurifer 
din România este mai puţin pozitivă decât se anticipa anterior, acum când proiectul minei de 
aur de la Roşia Montană, care promitea să fie cel mai mare de acest gen din Europa, va fi 
pus pe raft pe termen nedefinit datorită succesului lobby-ului de mediu în blocarea 
proiectului. În noiembrie 2013, o comisie parlamentară a respins un proiect de lege care ar fi 
permis firmei canadiene Gabriel Resources să meargă mai departe cu planurile sale de 
exploatare a minei de aur de la Roşia Montană.”63 
 
◼ Şase luni de proteste de stradă consecvente64 împotriva proiectului minier de la Roşia 
Montană au demonstrat existenţa unei societăţi civile puternice, creative şi inteligente care 

                                                
59 Asociaţia Intercomunitară Ţara Zarandului, http://tara-zarandului.ro/prezentare/teritoriu/ 
60Lor edana Voiculescu, Acum 43 de ani, la ora 5 dimineaţa, aceşti români mureau în tăcere la Certej, octombrie 
2014,http://www.gandul.info/financiar/acum-43-de-ani-la-ora-5-dimineata-acesti-romani-mureau-in-tacere-la-
certej-13456249 
61 Gândul, Deva Gold îşi mută cianurile la Certeju de Sus, iulie 2008, 
http://hunedoreanul.gandul.info/comunitate/deva-gold-isi-muta-cianurile-la-certeju-de-sus-2749803 
62 Cursurile la bursă pentru European Goldfields Limited, http://web.tmxmoney.com/news.php?qm_symbol=EGU 
63 Romania Mining Report, 2014,  
64 Raluca Besliu, Global Romanian Protest against Cyanide-based Open-Pit Gold Mining Project, septembrie 
2013, http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1030279 
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este de neclintit în decizia sa de a se opune unei clase politice susceptibile de fapte de 
corupţie şi desprinse total de problemele şi interesele reale ale cetăţenilor. Mobilizarea 
masivă împotriva propunerii de lege a guvernului care ar fi permis demararea proiectului 
minier de la Roşia Montană a inspirat cele mai importante proteste din România de la 
căderea comunismului65. Gradul de conştientizare al societăţii civile româneşti cu privire la 
problemele miniere rămâne la un nivel foarte ridicat, proiectul de la Roşia Montană 
dovedindu-se liantul tinerilor implicaţi social din România. Protestele împotriva minelor de 
aur de suprafaţă ce utilizează cianuri au continuat în februarie 2014. Activiştii de mediu au 
ocupat sediul central al companiei miniere de stat, Minvest, care deţine 19% din proiectul de 
la Certej.66 
 
◼ Un risc demn de luat în seamă, evidenţiat într-un raport Ernst & Young,67 include 
dificultatea cu care se confruntă companiile de a-şi asigura o autorizaţie socială de 
funcţionare. Pentru a cita raportul, „Conflictele cu comunităţile locale pe probleme de mediu 
şi sociale pot genera pierderi săptămânale de circa 20 milioane de dolari la minele de mari 
dimensiuni”. Eldorado a suferit o pierdere importantă de reputaţie ca urmare a lucrărilor 
ilegale din 2014 din apropierea minei în carieră deschisă existente. Ca o consecinţă directă, 
nemulţumirea românilor faţă de companiile miniere canadiene şi proiectele lor miniere a 
crescut şi mai mult. 
 
◼ Corupţia endemică în rândul autorităţilor guvernamentale din România este considerată68 
„a genera unele din riscurile cele mai grave pentru companiile străine şi potenţialii investitori. 
Alte riscuri includ birocraţia excesivă legată de înfiinţarea unei companii şi construirea de 
imobile. Acestea se pot dovedi în acelaşi timp extrem de costisitoare şi consumatoare de 
timp”. Exploatarea resurselor în ţările unde aplicarea legii este necorespunzătoare a fost în 
general însoţită de corupţie şi conflicte, care la rândul lor duc la instabilitate socială, politică 
şi economică. Autorizarea exploatărilor miniere curente din regiune este deja asociată cu 
corupţie, scandaluri şi conflicte violente; în acelaşi timp este imposibil pentru mineritul 
aurifer, ca activitate mono-industrială69 să co-existe cu alte tipuri de dezvoltări economice.  
 
 

 
Riscuri de mediu 
 

                                                
65 Claudia Ciobanu, "The Revolution begins with Rosia Montana", septembrie 2013, 
https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/claudia-ciobanu/revolution-begins-with-rosia-montana 
66 TruthOut, The Romanian Mining State Company, Minvest Deva, Occupied by Anti-Cyanide Goldmining 
Activists, februarie 2014, http://www.truth-out.org/speakout/item/21658-the-romanian-mining-state-company-
minvest-deva-occupied-by-anti-cyanide-goldmining-activists 
67  Investopedia, How does the risk of investing in the metals and mining sector compare to the broader market?
http://www.investopedia.com/ask/answers/032415/how-does-risk-investing-metals-and-mining-sector-compare-
broader-market.asp 
68 Romania Country Risk, http://www.bmiresearch.com/romania 
69 A 17-a Adunare a Consiliului, Partidul Verde European, The Balkan Gold Rush in the year 2012: A tragedy in 
the making, noiembrie 2012, p. 1
http://europeangreens.eu/sites/europeangreens.eu/files/news/files/Adopted%20Balkan%20Gold%20mining,%20
Balkan%20Network,%20Athens%20(as%20adopted).pdf 
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◼ Autorităţile regionale pentru protecţia mediului au emis acordul de mediu pentru proiectul 
de la Certej în iulie 2012 într-o manieră lipsită de transparenţă. Publicarea acestui acord pe 
pagina de internet a instituţiei s-a făcut cu o întârziere de două luni70. În noiembrie 2013 
Agenţia locală pentru Protecţia Mediului a publicat o decizie de revizuire a acordului de 
mediu existent, în ciuda faptului că exista o acţiune în instanţă pe rol iniţiată de Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) pentru anularea acordului din 2012. Din iulie 
2014 acordul revizuit este contestat în instanţă de organizaţiile membre ale Mining Watch 
România. 
 
◼ Amprenta proiectului minier ar urma să se suprapună cu situl Natura 200071 – 0132 
ROSPA Munţii Metaliferi, pe o suprafaţă de 108 hectare. Coaliţia siturilor Natura 2000 din 
România susţine că proiectul minier de la Certej ar reprezenta un risc zilnic atât pentru 
populaţie cât şi pentru fauna şi flora protejate din regiune72. 
 
◼ 1,9 milioane de persoane depind de resursele de apă ale râului Mureş. Cantitatea imensă 
de apă necesară pentru procesarea minereurilor (29 milioane m3) va fi extrasă din Mureş, 
conform planurilor. Este de aşteptat că acest lucru va avea consecinţe grave asupra cursului 
de apă. 
  
◼  Amplasamentul proiectului ar urma să fie situat la 10 km distanţă de râul Mureş, care se 
varsă în final în Dunăre. Ţări cum ar fi Ungaria, Bulgaria, Serbia şi Ucraina ar fi expuse la 
risc în cazul unor deversări accidentale sau al ruperii unui dig.  
 
◼ Proiectul, care acoperă o suprafaţă de 456 hectare, implică procesarea a 45 de milioane 
tone de minereu, cu o concentraţie de 1,6 grame de aur la tona de minereu - şi utilizarea 
unei cantităţi de cianură de sodiu de 1653 de tone pe an, pe o perioadă de 16 ani. Ca şi în 
cazul proiectului de la Roşia Montană, reziduurile post-procesare, inclusiv cianurile şi 
metalele grele, vor fi depozitate într-un iaz de decantare în aer liber, neizolat, cu o suprafaţă 
totală de 63 de hectare. 
 
◼  Concentraţia minereului de la Certej este extrem de scăzută; Eldorado o estimează la 
1,63 grame pe tonă pentru aur. Minereul ar urma să fie procesat prin metoda de lixiviere cu 
cianură (împreună cu metoda flotaţiei), care este o metodă controversată, deoarece a 
generat deversări grave de cianuri în România, la Certej (1971) şi la Baia Mare (2000)73. 
Dacă Eldorado ar urma să exploateze acest minereu de concentraţie mică prin metoda cu 
cianură, consecinţele de mediu vor fi probabil foarte grave. 
 

                                                
70 Mining Watch Romania, Certej - Authorities’ incapacity to critically analyse new mining projects, 2013, p. 20, 
http://miningwatch.ro/wp-content/uploads/2014/01/Certej-MiningWatchRomania-EN.pdf 
71 Natura 2000 este o reţea de arii naturale protejate la nivel european, înfiinţate pe baza Directivei privind 
Habitaturile din 1992. Scopul reţelei este de a asigura supravieţuirea pe termen lung a celor mai valoroase şi 
ameninţate specii şi habitate, http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm 
72 Federaţia siturilor Natura 2000 din România, Open letter to the Ministry of Environment and Climate Change, 
decembrie 2014, http://natura2000.ro/scrisoare-deschisa-catre-mmsc-exploatarea-minereurilor-auro-argintifere-
de-la-certej/ 
73 Baia Mare Task Force, United Nations Environment Programme, The Cyanide Spill at Baia Mare, iunie 2000, 
http://archive.rec.org/REC/Publications/CyanideSpill/ENGCyanide.pdf 
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◼  Proiectul necesită tăierea la ras a 187 ha de păduri din zonă pentru accesul la mină şi la 
iazurile de decantare, ceea ce adaugă la ameninţările de mediu pe cele legate de alunecări 
de teren, inundaţii bruşte, colmatarea pâraielor şi intensificarea scurgerilor de suprafaţă. 
 
◼ Scugerile acide din mine (Acid Mine Drainage - AMD) reprezintă cea mai mare problemă 
potenţială de mediu asociată cu mineritul74. Scurgerile acide din mine pot apărea oriunde în 
zona minei unde sulfurile sunt expuse la aer şi apă - inclusiv la haldele de steril, iazurile de 
decantare, carierele deschise, galeriile subterane şi zonele de lixiviere. Mineralizaţia Au-Ag 
de la Certej este asociată cu arsenicul. Expunerea la arsenic prin apa potabilă contaminată 
a fost asociată cu diferite forme de cancer cum ar fi la vezică, la colon, rinichi, plămâni şi 
piele, în zonele cu expunere îndelungată75. 
 
◼ Studiile au indicat contaminarea solului cu cadmiu la un nivel critic la Certej. Activităţile 
miniere desfăşurate în zonă timp de sute de ani au generat „ape de mină acide cu 
concentraţii ridicate de metale grele. Valorile pentru cadmiu total şi mobil se situează între 1 
şi 7,3 mg/kg de substanţă uscată, depăşind valoarea maxim admisibilă de 0,8 mg/kg 
conform reglementărilor din Români”’. Rezultatele cercetărilor au arătat „o toxicitate majoră 
la toate organismele testate, cu L(E)C50<1 mg/l care indică un efect advers asupra biotei 
acvatice”76. Dacă ar începe exploatarea minei de la Certej, s-ar extrage cadmiu care ar fi 
apoi eliberat în mediu, în special prin aer în timpul topirii. Odată ce se află în mediu, cadmiul 
este uşor transportat prin sol şi este preluat în lanţul alimentar, generând riscuri 
suplimentare de sănătate pentru comunitatea locală. Contaminarea actuală trebuie 
remediată în cea mai mare măsură posibilă înainte de a lua în considerare orice alte 
activităţi noi în zonă. 

 
 
Concluzie 
 
La fel cum a procedat şi Gabriel Resources cu peste zece ani în urmă, faptul că Eldorado îşi 
induce în eroare investitorii cu privire la riscurile semnificative legate de mina Certej şi îi 
expune la nesiguranţă şi pericol, este în acelaşi timp trist şi iresponsabil. La fel ca şi în cazul 
proiectului de la Roşia Montană, Certej nu este un activ „de valoare”. Preţurile scăzute ale 
aurului fac ca marja de profit să fie precară. Managementul nu a recunoscut faptul că fără o 
„autorizaţie socială” riscul politic asociat este foarte mare. Acţionarii ar trebui să fie sceptici 
în legătură cu o companie care este gata să-i expună la astfel de riscuri fără dezvăluirea 
completă a informaţiilor şi fără discuţii. 

                                                
74 AMD apar atunci când mineralele cu sulfuri sunt expuse la aer şi apă. Aceasta face ca mineralele cu sulfuri, 
care sunt instabile în medul de suprafaţă, să se descompună într-un acid hidrosulfuric slab, în acelaşi timp 
făcând ca metalele din sulfuri să fie disponibile pentru mobilizare în apă. 
75 Sabah Ahmed Abdul-Wahab, Fouzul Ameer Marikar, The environmental impact of gold mines: pollution by 
heavy metals, Central European Journal of Engineering, 2011, 
http://link.springer.com/article/10.2478%2Fs13531-011-0052-3 
76 Vasile, Gabriela Geanina; Kim, Lidia; Gheorghe, Stefania; Stanescu, Bogdan, Ecological assessment of 
mobile cadmium in sediments from Certej mining site, Hunedoara county, iunie 2013
http://connection.ebscohost.com/c/articles/91896593/ecological-assessment-mobile-cadmium-sediments-from-
certej-mining-site-hunedoara-county-romania 
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Este important să fie înţeleasă legătura strânsă dintre Certej şi Roşia Montană. Ambele 
depozite au făcut parte la un moment dat dintr-o singură concesiune acordată lui Frank 
Vasile Timiş, omul de afaceri controversat cunoscut pentru inducerea în eroare a 
investitorilor şi deturnarea fondurilor acestora. Concesiunea a fost acordată într-o perioadă 
în care guvernul României făcea aproape orice pentru a atrage afaceri, ceea ce însemna şi 
că se încălcau norme legale importante. Concesiunea a fost acordată fără o licitaţie 
prealabilă. Ar fi greşit să presupunem că timpul va şterge aceste ilegalităţi. Dimpotrivă, mai 
rău, corupţia va da naştere la şi mai multă corupţie.  
 
Din cauza opoziţiei întâmpinate, proiectul Eldorado de la Certej a fost deja supus la mai 
multe modificări, care s-au reflectat în creşterea semnificativă a costurilor de capital iniţiale. 
Costurile de capital şi de producţie estimate şi veniturile prognozate, publicate de ELD, se 
bazează pe proiecţii exagerat de optimiste şi neverificate, cu privire la costuri şi preţuri.  
 
Investitorii nu ar trebui să subestimeze nici impactul ruperii iazului de decantare de la Certej 
din 1971 şi importanţa pe care acesta o are încă în memoria colectivă din România. 
Tragedia este comemorată şi acum în fiecare an, prin evenimente la nivel local și central. 
  
Proiectul Eldorado de la Certej a atras întreaga atenţie a ONG-urilor de mediu din regiune, 
în special începând cu iulie 2012. Tot mai mulţi cetăţeni ai României solicită transparenţă în 
procesul de autorizare, spre deosebire de procedurile tulburi din trecut. Acordul de mediu al 
ELD face în prezent obiectul unei acţiuni în instanţă iniţiate de organizaţii ale societăţii civile 
active la Roşia Montană (TSX:GBU). 
 
Încercările managementului de a ocoli procedurile legale din România au fost depistate de 
cetăţeni atenţi care au tras un semnal de alarmă pentru public şi autorităţile naţionale de 
supraveghere. Orice alte încercări viitoare de a profita de reprezentanţi ai unor autorităţi 
locale servili şi lipsiţi de scrupule vor deteriora probabil şi mai mult reputaţia companiei 
Eldorado şi vor duce la acţiuni în justiţie.  
 
Cea mai relevantă mişcare socială din România din ultimii 25 de ani a fost declanşată de 
intenţia autorităţilor corupte de a demara un proiect minier nebulos pentru clientul lor. Astfel 
putem presupune că nicio forţă politică conştientă de această realitate nu ar fi dispusă să 
rişte accesul la putere sau păstrarea acesteia, indiferent de beneficiile pe care le-ar putea 
avea de pe urma deschiderii minei. Prin publicarea informaţiilor despre proiectul de la Certej 
pentru cât mai multe persoane, se menţine un nivel de conştientizare ridicat în rândul unui 
public din ce în ce mai numeros din România. 
 
 
 


