
 

 

Despre Alburnus Maior 

Asociația Alburnus Maior este un ONG cu sediul în Roşia Montană, jud. Alba și 

reprezintă interesele acelor locuitori din Roșia Montană și din Bucium care se opun 

proiectului Roșia Montană și refuză să-și înstrăineze proprietățile pentru a face loc 

proiectului minier. Asociația a fost înfiinţată la 8 septembrie 2000 și se opune 

proiectului minier de exploatare la suprafață propus de Roșia Montana Gold 

Corporation (Proiectul), din considerente sociale, de mediu, economice și de 

patrimoniu. Proiectul propus utilizează cianura și se vrea a fi cea mai mare exploatare 

minieră la suprafață din Europa. 

 

Împotriva proiectului minier, Asociația a inițiat și coordonează Campania Salvați Roșia 

Montană, care în cei 12 ani de activitate a devenit cea mai mare mișcare socială și de 

mediu din România. 

 

Campania și-a dovedit eficiența prin aceea că proiectul minier, planificat inițial să 

înceapă producția în anul 2004, este până în prezent blocat. Acesta este rezultatul 

sutelor de demonstrații și acțiuni de lobby la nivel național și internațional, acțiuni de 

scriere de petiții, de informare a investitorilor și acționarilor Gabriel Resources, acțiuni 

în justiție, seminarii de informare pentru localnici privind activități economice 

alternative mineritului, activități culturale etc. Campania SRM s-a mobilizat în fiecare 

etapă din procedura de autorizare a proiectului minier, scoțând în evidență punctele 

slabe ale proiectului prin intermediul unor specialiști independenți. Publicul a fost 

informat și încurajat să se exprime de fiecare dată când procedura sau evenimentele 

desfășurate o cereau. Astfel, Campania SRM are în prezent peste 100.000 de 

susținători activi.  

 

 



Număr de interni căutați:  2 

 

1. Intern traduceri și editare materiale informative 

Informarea publicului prin materiale informative precum fluturași, broșuri sau conținut 

online este una din activitățile centrale ale SRM. O bună parte a acestora sunt traduse 

și în limba engleză pentru facilitarea comunicării cu publicul internațional.  

 

Responsabilităţi (1-2 ore/zi, flexibil) 

- traducerea și editarea din româna în engleză a comunicatelor de presă, articolelor de 

pe paginile web rosiamontana.org și miningwatch.ro și a altor tipuri de materiale 

informative. 

 

Aptitudini şi competenţe 

- interes pentru activitățile Campaniei Salvați Roșia Montană; 

- responsabilitate şi angajament pentru perioada internship-ului; 

- cunoaştere avansată a limbii engleze; 

- cunoşterea unui alte limbi constituie un avantaj; 

- cunoașterea modului de functionare a unor platforme de bloguri și comunicare 

precum Wordpress și/sau Drupal; 

- disponibilitate de a lucra și comunica online cu membrii echipei SRM (prin urmare 

localizarea internului este mai puțin importantă). 

 

2. Intern realizare infografice (conținut și grafică) 

Explicarea efectelor mineritului cu cianuri nu este o sarcină la îndemâna oricui. 

Provocarea devine și mai mare când ai la dispoziție doar câteva cuvinte cheie, niște 

simboluri grafice și o pagină albă.   

 

Responsabilităţi (1-2 ore/zi, flexibil) 

- realizarea de infografice explicative pornind de la rapoartele Mining Watch România. 

 

Aptitudini şi competenţe 

- interes pentru activitățile organizațiilor implicate în rețeaua Mining Watch Romania 



(miningwatch.ro); 

- responsabilitate şi angajament pentru perioada internship-ului; 

- cunoaşterea a cel puțin un program de grafică (Corel, AI, Photoshop); 

- creativitate în transmiterea mesajelor privind mineritul cu cianuri in România; 

- disponibilitate de a lucra și comunica online cu membrii echipei SRM (prin urmare 

localizarea internului este mai puțin importantă). 

 

Ce oferă acest internship 

- posibilitatea de a contribui la o mai bună informare a publicului internațional privind 

Campania Salvați Rosia Montană, precum și impactul exploatărilor aurifere cu cianuri 

și alte proiecte de minerit din România. 

 

Trimite-ne CV-ul tău însoțit de o scrisoare de intenție de max. 250 de cuvinte 

pe adresa internshipiada@militiaspirituala.ro până pe 5 martie inclusiv și noi 

te vom contacta. 
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