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În data 6 martie 2013 la ora 12:00, Universitatea din Petrosani, a găzduit un 
eveniment științific organizat de  Ambasada Canadei in Romania în parteneriat 
cu Universitatea din Petroşani. Acest eveniment a avut ca obiectiv conferința 
susținută de Excelenta Sa, Philippe BEAULNE, Ambasadorul Canadei, privind 
"Responsabilitate sociala corporatista in domeniul exploatarii resurselor 
naturale și asigurarea dezvoltarii durabile".  

Din partea Universitatii, evenimentul a fost oraganizat de Prorectorul cu 
Cercetarea si Managementul Proiectelor, prof dr. ing. Victor Arad și sustinut de  
Rectorul Universității,  prof. dr. Ing. Aron Poanta. 

La eveniment au participat peste 50 persoane, reprezentanții autoritaților locale: 
Prefectul județului Hunedoara Sorin-Adrian Vasilescu, Primarul municipiului 
Petrosani Tiberiu Iacob Ritzi, Primarul municipiului Vulcan Gheorghe Ile si a altor 
autoritati publice, dr. Ing. Georgeta Barabas din partea Agentiei de Mediu 
Hunedoara, reprezentanti ai companiilor miniere din societati comerciale și 
anume RMGC Alba, SNH Petrosani, Societatea Nationala Inchideri de  Mine 
Petrosani, INSEMEX Petrosani, Deva Gold, C.E. Oltenia, SC CONVERSMIN SA, 
CEPROMIN SA Deva, MARMOSIM SA Simeria si a altor oameni de afaceri din 
zona si nu in ultimul rând reprezentanți ai comunității academice si studentilor 
Universitatii din Petrosani. 

Scopul seminarului a fost acela de a prezenta politica guvernului Canadei cu 
privire la companiile miniere - de la etapa de configurare a unui posibil proiect 
pâna la etapa de închidere a proiectului. 

Seminarul este conceput să sublinieze: 

• importanţa protejării unui mediu sănătos 

• Importanţa sprijinului acordat comunităţilor şi regiunilor pentru ca acestea 
să prospere pe baza industriei miniere 

Guvernul Canadei acordă o importanţă specială industriei extractive canadiene 
care investeşte în proiecte aflate în afara Canadei.  

Problematica abordată a adus in discutie preocupările comune a factorilor 
implicati in procesul de exploatare si utilizare a resurselor minerale: invatamant, 
companii si agenti economici interesati in acest domeniu, fara sa se neglieze 
aspectele sociale si de dezvoltare durabila a zonelor miniere alaturi de 
autoritatile locale. 
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