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1 Introducere 
 
Acest Plan de gestionare a deşeurilor prezintă modul în care societatea Roşia 

Montană Gold Corporation (RMGC) va gestiona anumite fluxuri de deşeuri generate de 
activităţile miniere din cadrul Proiectului Roşia Montană în conformitate cu reglementările 
aplicabile şi o ierarhizare preferenţială a gestiunii deşeurilor. 

Planul de gestionare a deşeurilor este aplicabil numai activităţilor din cadrul 
Proiectului Roşia Montană. Acesta oferă îndrumări cu privire la întocmirea şi întreţinerea 
unui inventar detaliat al deşeurilor şi a unui plan de minimizare a deşeurilor, fiind în 
concordanţă cu planurile speciale de gestionare a deşeurilor cu conţinut de cianuri, sterilelor 
de mină, solului vegetal şi sterilelor de procesare. De asemenea, acest plan descrie 
procesele de colectare, sortare, depozitare şi eliminare a deşeurilor. În cazurile în care se 
apelează la contractori externi specializaţi în gestiunea deşeurilor, planul introduce un 
proces obligatoriu  de supraveghere şi de audit, prin care să existe siguranţa că aceşti 
contractori deţin un nivel de control corespunzător asupra propriilor activităţi. 
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2 Consideraţii cu privire la sistemul de management de 
mediu şi social 

 
Acest plan reprezintă unul dintr-o serie de planuri de management de mediu sau 

social, elaborate în sprijinul sistemului de management de mediu şi social, prezentat separat 
în versiunea actuală a Planului de management de mediu şi social pentru Proiectul Roşia 
Montană. Împreună, Planul de management de mediu şi social pentru Proiectul Roşia 
Montană şi planurile de nivel inferior aferente au în vedere cerinţele esenţiale pentru 
controlul operaţional. Aceste cerinţe au fost stabilite pentru acele zone în care procesul de 
evaluare a impactului asupra mediului a indicat existenţa unui impact de mediu sau social 
semnificativ, sau în care un asemenea impact ar putea să apară în fazele ulterioare de viaţă 
a minei. 

Implementarea acestui Plan de gestionare a deşeurilor este susţinut şi de o serie de 
proceduri operaţionale standard detaliate. Aceste proceduri sunt cuprinse în Manualul de 
proceduri operaţionale standard al RMGC, a cărui elaborare, analiză, aprobare, distribuţie şi 
actualizare este controlată de Planul de management de mediu şi social pentru Proiectul 
Roşia Montană. Alte cerinţe specifice privitoare la distribuţia documentului, control, instruirea 
personalului, gestionarea datelor aferente implementării acestui plan de management, sunt 
tratate în mod similar prin intermediul proceselor şi procedurilor definite în Planul de 
management de mediu şi social al Proiectului Roşia Montană. 

Acest plan de gestionare a deşeurilor este supus unei analize şi actualizări periodice, 
pe întreaga durată de viaţă a exploatării miniere, ca urmare a observaţiilor emise de analişti 
interni şi externi, modificări ale reglementărilor, schimbări în activităţile miniere, comunicare 
cu factorii interesaţi, rezultatele verificărilor interne şi analizei manageriale, precum şi alţi 
factori, după cum se precizează în capitolele 4.5 şi 6.0 din Planul de management de mediu 
şi social pentru Proiectul Roşia Montană. Fiecare dintre versiunile acestui plan se supune 
protocoalelor de distribuţie controlată stabilite prin procedura MP-05 "Analiza, aprobarea, 
distribuirea controlată şi actualizarea documentelor din Sistemul de management de mediu 
şi social". 

Figura 2.1 Relaţia structurală a Planurilor de management în cadrul 
Sistemului de Management de Mediu şi Social 
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Acest Plan este în strânsă legătură cu: 
 Planul de management al sistemului iazului de decantare în ceea ce priveşte 

stabilitatea barajului şi exploatarea iazului de decantare 

 Planul de reabilitare şi închidere a minei, în ceea ce priveşte închiderea şi 
reabilitarea depozitelor de deşeuri 

 şi Planul de gospodărire a apelor şi control al eroziunii, în ceea ce priveşte impactul 
deşeurilor asupra apei de suprafaţă şi subterană. 
De exemplu, Planul management al sistemului iazului de decantare îndeplineşte 

cerinţe cum ar fi cele de conformare cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
(OUG) nr. 244/2000 cu privire la stabilitatea barajelor. 
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3 Responsabilităţi în cadrul structurii organizatorice 
 
Responsabilul cu gestionarea deşeurilor face parte din personalul Departamentului 

de mediu fiind subordonat directorului de mediu şi principalul răspunzător pentru 
implementarea acestui plan. Întreg personalul având atribuţii legate de gestionarea 
deşeurilor va fi instruit cu privire la cerinţele de planificare şi procedurale aplicabile, în 
conformitate cu subcapitolul 4.2 din Planul de management de mediu şi social pentru 
Proiectul Roşia Montană şi procedura MP-03 "Instruire privind Sistemul de management de 
mediu şi social". 

Progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor legate de minimizarea deşeurilor 
vor fi analizate cel puţin o dată pe trimestru de către responsabilul cu gestionarea deşeurilor 
şi raportate directorului de mediu. 

Planul de gestionare a deşeurilor va fi reanalizat o dată la cinci ani şi/sau modificat, 
dacă este necesar, în cazul unor schimbări substanţiale în exploatarea depozitului de 
deşeuri sau a deşeurilor depozitate. Orice modificare va trebui anunţată autorităţii 
competente.
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4 Condiţii generale: Deşeuri extractive şi deşeuri ne-
extractive 

 
Pentru a putea defini fluxurile de deşeuri care apar pe durata de viaţă a Proiectului 

Roşia Montană, se face distincţia între deşeurile extractive şi cele ne-extractive. 
 Deşeurile extractive sunt definite de Directiva privind managementul deşeurilor din 

industria extractvă, după cum urmează: "Deşeuri rezultate din activităţi de 
prospectare, extracţie, tratare şi depozitare a resurselor minerale şi din exploatarea 
în cariere." Acestea sunt tratate în Capitolul 5.0. 

 Alte deşeuri "generate de activităţi de prospectare, extracţie şi tratare a resurselor 
minerale şi de exploatarea carierelor de agregate, dar care nu rezultă în mod direct 
din aceste activităţi" sunt denumite în continuare deşeuri ne-extractive. Deşeurile ne-
extractive sunt tratate în Capitolul 6.0. 
Se specifică faptul că mercurul generat în procesul tehnologic este un produs 

secundar vandabil şi în consecinţă nu este tratat ca deşeu. 
Se vor produce şi vor trebui gestionate următoarele fluxuri de deşeuri: 

 Deşeuri extractive: 
• Sterile de procesare; 
• Roci sterile; 
• Nămolul de epurare a apelor acide; 
• Nămol de epurare în carieră / la mal (folosind cariera inundată Cetate ca bazin 

de sedimentare); 
• Sol (sol fertil, sol decopertă); 

 Deşeuri ne-extractive: 
• Deşeuri municipale şi asimilabile (împărţite în fracţiuni pentru valorificare); 
• Uleiuri uzate; 
• Acumulatori şi baterii cu plumb şi acid; 
• Baterii fără plumb şi acid; 
• Recipiente cu aerosoli uzate; 
• Deşeuri periculoase din demolări; 
• Deşeuri cu conţinut de azbest din demolări; 
• Deşeurile rezultate din curăţarea scurgerilor de reactivi (nu includ deşeurile 

rezultate din curăţarea scurgerilor de cianuri); 
• Deşeuri de ambalaje din procesul de producţie; 
• Deşeuri de la echipamente electrice şi electronice; 
• Vehicule scoase din uz; 
• Anvelope uzate; 
• Filtre de ulei uzate; 
• Deşeuri inerte şi nepericuloase din construcţii şi demolări;  
• Deşeuri medicale. 

Trebuie subliniat că mercurul generat în proces este un subprodus valorificabil şi de 
aceea nu este considerat deşeu. 

 
Acest capitol este în strânsă legătură cu: 

 Planul de management al iazului de decantare cu referire stabilitatea barajului şi 
operarea sistemului iazului de decantare a sterilului de procesare 

 Planul de reabilitare şi închidere a minei cu referire la închiderea şi reabilitarea 
depozitelor de deşeuri 

 Planul de gospodărire al apelor şi control al eroziunii, cu referire la impactul 
deşeurilor asupra apelor de suprafaţă şi a celor subterane. 
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De exemplu, Planul de management al sistemului iazului de decantare îndeplineşte 
cerinţe cum ar fi cele de conformare cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
(OUG) nr. 244/2000 cu privire la stabilitatea barajelor. 
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5 Deşeuri extractive 
 
Se vor genera următoarele fluxuri de deşeuri, care vor trebui gestionate: 

 Deşeuri extractive: 
• sterile de procesare; 
• roci sterile; 
• nămolul de la staţia de epurare a apelor acide; 
• nămol de la sistemul de epurare în carieră / local (folosind cariera inundată 

Cetate ca lac de sedimentare); 
• sol (sol vegetal, subsol). 

Se specifică faptul că mercurul generat în procesul tehnologic este un produs 
secundar vandabil şi în consecinţă nu este tratat ca deşeu. 
5.1 Obiectivele Planului de gestionare a deşeurilor pentru deşeurile 

extractive 
Conform Articolului 5 din Directiva privind deşeurile miniere, operatorul unei activităţi 

miniere trebuie să întocmească un plan de gestionare a deşeurilor pentru minimizarea, 
tratarea, recuperarea şi eliminarea deşeurilor extractive, ţinând seama de principiul 
dezvoltării durabile. Obiectivele planului de gestionare a deşeurilor vor trebui să fie: 

 prevenirea sau reducerea producerii de deşeuri şi a nocivităţii acestora, în special 
ţinând seama de: 
• gestionarea deşeurilor în faza de proiectare şi la alegerea metodei utilizate 

pentru extracţia şi tratarea substanţelor minerale; 
• modificările pe care le-ar putea suferi deşeurile extractive în raport cu o creştere 

a suprafeţei acestora şi expunerea la condiţiile de la suprafaţă; 
• plasarea deşeurilor extractive înapoi în golul de excavaţie după extracţia 

substanţelor minerale, în măsura în care este tehnic şi economic posibil şi viabil 
din punctul de vedere al mediului în conformitate cu standardele de mediu 
existente la nivelul Comunităţii şi cu cerinţele prezentei Directive acolo unde 
este cazul; 

• refacerea solului vegetal după închiderea zonei de depozitare a deşeurilor sau, 
dacă acest lucru este imposibil din punct de vedere practic, reutilizarea solului 
vegetal pe alte terenuri; 

• utilizarea unor substanţe mai puţin periculoase pentru tratarea resurselor 
minerale; 

 încurajarea recuperării deşeurilor extractive prin reciclare, reutilizarea sau 
recuperarea acestora acolo unde acest lucru este viabil din punctul de vedere al 
mediului, în conformitate cu standardele de mediu existente la nivelul Comunităţii şi 
cu cerinţele prezentei Directive acolo unde este cazul; 

 (c) asigurarea eliminării în condiţii de siguranţă pe termen scurt sau lung a deşeurilor 
extractive în special ţinând seama, încă din faza de proiectare, de gestionarea lor în 
timpul exploatării şi după închiderea zonei de depozitare şi prin alegerea unui proiect 
care: 
• să necesite o monitorizare minimală şi, dacă este posibil, în final să nu necesite 

nici un fel de monitorizare, control sau management al depozitului de deşeuri 
închis; 

• să prevină sau cel puţin să minimizeze orice fel de efecte negative pe termen 
lung, care s-ar putea atribui, de exemplu, migraţiei din zona de depozitare a 
deşeurilor a poluanţilor din aer sau apă; şi 

• să asigure stabilitatea geotehnică pe termen lung a barajelor sau haldelor 
înălţate deasupra nivelului preexistent al suprafeţei de teren. 
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În Subcapitolul 5.16 este prezentat pe scurt modul în care s-au atins aceste 
obiective. 
 
5.2 Reglementări aplicabile pentru deşeuri extractive 

Se preconizează că reglementările UE cu privire la deşeurile extractive, în special 
prevederile "Directivei privind managementul deşeurilor din industria extractivă (Directiva 
2006/21/CE privind managementul deşeurilor din industria extractivă, care modifică Directiva 
2004/35/CE) vor fi în curând transpuse în legislaţia română. Îndrumarul emis de Guvernul 
României cere în mod specific ca în pregătirea documentaţiei de evaluarea a impactului 
asupra mediului să se ţină seama de Directiva UE privind deşeurile miniere.  

Termenii de referinţă emişi de Guvernul României solicită în mod specific luarea în 
considerare a Directivei UE privind deşeurile miniere la întocmirea documentelor din cadrul 
evaluării impactului asupra mediului. 

În ceea ce priveşte deşeurile extractive, Directiva UE referitoare la depozitele de 
deşeurii exceptează în mod specific „depozitarea solului nepoluat sau a deşeurilor 
nepericuloase inerte rezultate din prospectarea şi extracţia, tratarea şi depozitarea 
resurselor minerale şi exploatarea carierelor”. Această exceptare a fost transpusă în 
reglementările române şi este reflectată în textul final al Planului Naţional de Gestionare a 
Deşeurilor publicat de Guvernul României în 2004ii.  

Abordarea deşeurilor extractive din punctul de vedere al reglementării a făcut în 
ultimii ani obiectul multor discuţii în cadrul UE, îngrijorările acutizându-se semnificativ după 
accidentele de la Baia Mare şi Baia Borşa. Directiva Parlamentului European şi Consiliului 
cu privire la managementul deşeurilor din industria extractiva şi de modificare a Directivei 
2004/35 ECiii (numită în continuare „Directiva 2006/21/CE privind deşeurile miniere” sau 
DDM) a fost elaborată ca urmare a acestora şi conţine clarificări şi îndrumare considerabilă 
în privinţa statutului reglementat al sistemelor de decantare a sterilelor de procesare, 
haldelor de steril şi instalaţiilor aferente.  La fel ca şi în cazul precedentelor stabilite pentru 
alte directive, este de aşteptat ca şi aceasta să fie transpusă şi adoptată de Guvernul 
României în viitorul apropiat, oferind o abordare care să ţină seama în mod specific de 
aspectele deosebite de gestionare a solului fertil, materialelor de decopertă, sterilelor de 
extracţie şi de procesare. 

Reglementările UE importante aplicabile Proiectului sunt următoarele: 
 Directiva EIMiv 

 Directiva Cadru Apă; 

 Directiva privind deşeurile minierev; 

 Directiva IPPCvi 

 Directiva Seveso. 
Principalele convenţii internaţionale aplicabile acestui Proiect sunt: 

 Convenţia Aarhusvii; 

 Convenţia Espooviii. 
 
Potrivit Ordinului nr. OM 863/2002ix, Proiectul trebuie să se conformeze următoarelor 

prevederi, în funcţie de activităţile relevante: 
 Cele mai bune practici de mediu (BEP); 

 Cele mai bune tehnici disponibile (BAT); 

 Baze de date IPPC/BREF-uri (documente de referinţă privind BAT); 

 Recomandările Comisiei de la Helsinki (HELCOM). 
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5.3 Cele mai bune practici de mediu (BEP) 

Cele mai bune practici de mediu sunt definite de Recomandarea HELCOM 13/6x ca 
reprezentând utilizarea celor mai potrivite combinaţii de metode. Când se face selecţia 
pentru un caz particular, trebuie luate în considerare cel puţin următoarele grupe de măsuri 
care se referă în mod specific la strategia de gestionare a deşeurilor: 

 Reciclare, recuperare, reutilizare; 

 Evitarea utilizării de substanţe şi produse periculoase şi generarea de deşeuri 
periculoase; 

 În determinarea combinaţiei de măsuri ce constituie cea mai bună practică de mediu, 
pentru cazuri generale sau particulare, trebuie acordată atenţie deosebită 
următoarelor: 
• pericolul pe care îl prezintă pentru mediu produsul, producerea acestuia, 

utilizarea şi eliminarea finală a acestuia; 
• înlocuirea cu activităţi sau substanţe mai puţin poluante; 
• scara de utilizare; 
• progrese şi schimbări în cunoaşterea şi înţelegerea ştiinţifică; 
• termenele implementare; 

 dacă reducerea materiilor prime determinată de cele mai bune practici de mediu nu 
conduce la rezultate acceptabile pentru mediu, se vor aplica măsuri suplimentare; 

 pentru a putea fi atinse obiectivele, se va promova intensificarea schimbului de 
informaţii şi cunoştinţe cu privire la cele mai bune practici de mediu; 

 definiţia celor mai bune practici de mediu se revizuieşte ori de câte ori este cazul. 

 
5.4 Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) 

Cea mai bună tehnică disponibilă este definită de Recomandarea HELCOM 12/4xi ca 
reprezentând cel mai recent stadiu de dezvoltare (de ultimă oră) a proceselor tehnologice, 
instalaţiilor sau metodelor de operare ce indică oportunitatea practică a unei anumite măsuri 
pentru limitarea descărcărilor. Când se determină dacă un sistem de procese tehnologice, 
instalaţii şi metode de operare constituie cea mai bună tehnologie pentru cazuri generale 
sau particulare, trebuie acordată atenţie deosebită mai multor aspecte; în continuare sunt 
prezentate cele specifice pentru gospodărirea deşeurilor, relevante pentru strategia de 
gospodărire a deşeurilor: 

 Procese, instalaţii sau metode de operare comparabile ce au fost recent încercate cu 
succes; 

 Natura şi cantitatea de efluenţi în cauză; 

 Principiul prevenirii (...); 

 Când se consideră necesar, definiţia pentru cea mai bună tehnologie disponibilă 
poate fi revizuită. 
Cea mai bună tehnologie disponibilă (BAT) este de asemenea definită de către 

Directiva IPPC nr. 61/96/CEExii, Articolul 2, ca fiind cel mai eficient şi avansat stadiu în 
dezvoltarea activităţilor şi a metodelor de operare a acestora, care indică oportunitatea 
practică a unei anumite tehnici de a menţine emisiile în cadrul valorilor limită, proiectate să 
prevină şi, unde nu este posibil, să reducă emisiile şi impactul asupra mediului ca întreg. 
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5.5 Documente BREF 

Următoarele documente BREF prezintă o importanţă deosebită pentru gospodărirea 
deşeurilor extractive în cadrul acestui Proiect: 

 Cele mai bune tehnici disponibile pentru managementul sterilelor de procesare şi 
rocilor sterile în cadrul activităţilor minierexiii; 

 Document de referinţă IPPC "Principiile generale ale monitorizării"xiv. 
Ca document bibliografic pentru practicile din minerit din cadrul Uniunii Europene, cu 

oarecare relevanţă, se poate menţiona studiul "Gestionarea deşeurilor miniere, de carieră şi 
de la procesarea minereurilor în Uniunea Europeană"xv, elaborat de BRGM pentru Comisia 
Europeană, DG ENV. 

Cel mai cuprinzător document este documentul BAT (Best Available Techniques) 
pentru gestionarea sterilelor de procesare şi rocilor sterile în cadrul activităţilor minierexvi şi 
Provincia Ontario (Canada), Reabilitarea minelor - ghid pentru iniţiatori de proiect xvii.  Alte 
proiecte internaţionale care au ca obiectiv definirea tehnologiilor ultra moderne sunt MIRO 
(Mineral Industry Research Organization)xviii, proiectul CLOTADAMxix şi iniţiativele 
regionalexx. 

Documentul BREF emis de UE a fost elaborat ca document suport pentru Directiva 
UE privind deşeurile miniere.xxi La elaborarea acestui document s-au luat în considerare şi 
alte documente de referinţă, recomandări şi linii directoare, cum ar fi: 

 
 documentele ICOLD; 

 Programul canadian de mediu pentru ape de mină cu potenţial acid, 1998 (MEND 
1998); 

 Ghidul canadian de gestionare a sterilelor de procesare; 

 Reţeaua internaţională pentru Prevenirea generării apelor cu potenţial acid (INAP)xxii; 

 şi altele. 
 
Acest document nu stabileşte standarde obligatorii din punct de vedere legal, dorind 

doar să ofere informaţii pentru orientarea industriei, statelor membre UE şi publicului 
referitoare la performanţele realizabile, emisii etc. Au fost iniţiate programe multinaţionale de 
cercetare cum ar fi CLOTADAM (CLOsure of TAilings DAMs - închiderea iazurilor de sterile) 
la nivelul Uniunii Europene de care s-a ţinut seama la elaborarea documentelor BREF. 
 
5.6 Alte recomandări HELCOM 

În continuare sunt enumerate alte Recomandări HELCOM identificate ca fiind 
relevante sau utile pentru Proiectul Roşia Montană: 

 
 HELCOM 24/5xxiii recomandă ca emisiile şi descărcările industriale de substanţe 

periculoase şi nutrienţi să fie reduse la minim prin utilizarea eficientă a BAT; 

 Cu toate că Recomandarea HELCOM 24/5 cu privire la manipularea deşeurilor nu se 
aplică acestui Proiect care se supune Directivei privind deşeurile miniere, se 
respectă principiile generale prevăzute în această Recomandare. 

 
5.7 Clasificarea deşeurilor şi depozitelor de deşeuri 

Directiva privind deşeurile miniere, Articolul 3 (1) defineşte deşeurile în conformitate 
cu Articolul 1 (a) din Directiva 75/442/CEE (Directiva UE Deşeuri).  
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Instalaţiile pentru deşeuri sunt definite în Art. 3(15) al Directivei privind deşeurilor 
miniere ca instalaţii pentru acumularea sau eliminarea deşeurilor extractive, pe perioade de 
timp special desemnate. 

Mai mult. Art. 5 (3) împreună cu Anexa II a Directivei privind deşeurile miniere 
solicită, ca parte integrantă a planului de gestionare a deşeurilor, caracterizarea deşeurilor în 
conformitate cu Decizia Comisiei 2000/532/CE (Schema de clasificare a deşeurilor), ca şi 
clasificarea unei instalaţii pentru deşeuri în conformitate cu criteriile prezentate în Anexa III a 
Directivei. 

În tabelul de mai jos sunt clasificate fluxurile de deşeuri din industria extractivă şi a 
instalaţiilor pentru deşeuri în conformitate cu aceste Directive. 
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Tabel 5-1. Clasificarea deşeurilor şi clasificarea unei instalaţii de deşeuri conform 
Deciziei Comisiei 2000/532/CE,  Art. 5(3), Art. 3(15), Anexei II şi Anexei III 
ale Directivei privind deşeurile miniere 

 

 
 
 
Flux de deşeuri 
extractive 

Zonă de stocare 
a deşeurilor din 
construcţii şi 
demolări 
Articolului 2 (3) 
din DPD 

Clasificarea 
deşeurilor conform 
Deciziei Comisiei 
(2000/532/EC) 

Depozitate în ... 

Durata de 
stocare în ani, în 
conformitate cu 
Art 3 (15) al 
DDM 

Instalaţie de 
categoria A 
(vezi Tabelul 5-
7) conform 
Anexei III la 
DDM 

Sterile de 
procesare Non-inerte 010307* Sistemul iazului 

de decantare  
Fără limită de 
timp Da 

Roci sterile 
(potenţial 
generatoare de 
ape acide de 
mină) 

Non-inerte 

010101 
(parţial generatoare 
de ape acide de 
mină) 

Cariere umplute 
cu rociă sterilă 
Halde de rocă 
sterilă 

> 1 an Nu 

Nămoluri de 
epurare a apelor 
acide 

Non-inerte 010307* 

În timpul fazei de 
exploatare şi 
închidere 
preliminară: TMF 
Faza de închidere 
şi post-închidere 
Carieră (inundată) 

Fără limită de 
timp 

Sistemul iazului 
de decantare: 
da 
Carieră: nu 

Nămoluri de la 
staţia de epurare a 
apelor pe mal 
(numai în faza de 
închidere) 

Non-inerte 010307* 

Carieră 
(inundată), în care 
se  sedimentează 
nămolul  

Fără limită de 
timp Nu 

Soluri fertile şi 
soluri nepoluate Inerte 010101 Stive de sol fertil, 

şi sol nepoluat > 3 ani Nu 

 
5.8 Obiectivele activităţilor de gestionare a deşeurilor 

După cum se specifică în Preambul (punctele 3 şi 13) şi Articolul 5 (2) din Directiva 
privind gestionarea deşeurilor, 

 
 Minimizarea generării deşeurilor 

 Reutilizarea şi reciclarea deşeurilor 

 Tratarea deşeurilor cât mai aproape de sursă  

 Minimizarea nocivităţii deşeurilor 
 
Trebuie să reprezinte obiectivele strategiei de gestionare a deşeurilor. 
Implementarea acestor concepte este prezentată în cele ce urmează pentru diverse 

fluxuri de sterile. 
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5.9 Flux de deşeuri extractive 
5.9.1 Sterile de procesare 

 
5.9.1.1 Descrierea operaţiunilor generatoare de deşeuri 

 
Date generale 
 
Sterilele de procesare sunt rezultatul procesării minereului extras în cariere. Uzina de 

procesare va fi amplasată pe un versant al interfluviului dintre Valea Săliştei şi Valea Roşia. 
Amplasament a fost ales atât datorită apropierii de carierele Cetate şi Cîrnic din care provine 
majoritatea rezervelor dovedite şi probabile, cât şi datorită apropierii de sistemul iazului de 
decantare situat în Valea Corna. 

Metodele de preparare şi procesare a minereului sunt BAT (vezi Subcapitolul 6.1.2.3 
din Documentul BREF cu privire la industria de metale neferoase din anul 2001xxiv şi 
Subcapitolul 3.1.6 din Managementul sterilului de procesare şi sterilului de extracţie în 
activităţilor miniere din anul 2004) şi cuprind următoarele elemente principale: 
 

 concasarea într-o singură treaptă a minereului brut nesortat, cu ajutorul unui 
concasor giratoriu; 

 haldarea minereului concasat; 

 reluarea minereului concasat şi măcinarea umedă într-o moară semiautogenă, 
urmată de măcinarea în două mori cu bile dispuse în paralel; 

 leşiere cu cianură, care începe în circuitul de măcinare, unde un produs fin cernut 
este trecut prin bazinele cu carbon în leşie, pentru a fi supus agitării şi unei leşieri 
continue cu cianură; 

 adsorbţia aurului şi argintului pe cărbune activ în rezervoarele CIL urmată de 
separarea cărbunelui încărcat şi de eluarea aurului şi argintului de pe cărbunele activ 
în vase de presiune; 

 extracţia electrolitică a aurului şi argintului stripat de pe cărbunele activ, sub forma 
unui nămol de metale preţioase şi topirea acestui nămol pentru a produce lingouri de 
de aur şi argint (aliaj doré); 

 îngroşarea sterilelor de procesare rezultate; 

 denocivizarea cianurii reziduale din sterilele de procesare înainte ca acestea să 
părăsească zona de retenţie a uzinei de preparare; 

 transportul tulburelii de steril denocivizat prin conductă şi depozitarea acesteia în 
iazul de decantare;  

 recuperarea apei limpezite din sistemul iazului de decantare, în vederea reciclării şi 
reutilizării în procesul tehnologic de procesare; 

 prelevarea apei brute din râul Arieş. 
 
Procesul de extracţie a aurului utilizând cianură 
 
Tehnologia de procesare a minereurilor şi de denocivizare a sterilelor este BAT (vezi 

capitolul 2 din Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM). 
Procesul principal de extracţie a aurului şi argintului este realizat într-un circuit de 

leşiere cu carbon. În timpul acestui proces, aurul formează un complex cianuric de aur în 
soluţie alcalină. 
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Deoarece CN- este ionul activ din procesul de extracţie a aurului/argintului, este 
important ca cianura să fie stabilizată prin menţinerea unui pH suficient de mare.  Acesta se 
realizează prin adăugarea de suspensie de var hidratat la alimentarea sistemului de leşiere 
cu carbon şi în bazinele de leşiere după necesităţi. La valoarea pH.ului de 10, aproximativ 
90% din cianură este prezentă sub formă de ion CN-,  aceasta devenind tot mai mult 
protonată (adică legată cu ioni de hidrogen) pe măsură ce scade pH-ul soluţiei. 

Efluentul procesului de leşiere cu carbon (tulbureala) cade gravitaţional prin sitele de 
siguranţă pentru cărbune şi apoi în îngroşătorul de steril. Pe sitele de siguranţă pentru 
cărbune este reţinută orice cantitate de cărbune activ care a reuşit să treacă de sitele pentru 
cărbune interioare din bazinele de leşiere. 

În bazinul de alimentare a îngrăşătorului, tulbureala este amestecată cu agenţi de 
floculare, care ajută la sedimentarea solidelor. Îngroşarea reprezintă o metodă de creştere a 
conţinutului de solide din tulbureala de steril şi de a genera un supernatant relativ limpede. 
Apa (supernatantul) din îngrăşător se întoarce în circuitul de măcinare, unde este refolosită 
şi se recuperează cianura pe care aceasta îl conţine. 

Sterilele îngroşate vor fi apoi pompate către un circuit de denoocivizare a cianurii, pe 
bază de SO2/aer, unde concentraţia de cianură sub forma unor compusi usor disociabili uşor 
eliberabile (UE ),din tulbureala îngroşată se va reduce sub concentraţiile din standardele UE 
aplicabile. Sterilele epurate vor fi apoi pompate către sistemul iazului de decantare. Acest 
proces este descris mai detaliat în continuare. 

 
Denocivizarea cianurii  
În Proiect se va utiliza o tehnologie considerată BAT pe plan internaţional pentru 

denocivizarea cianurii prin utilizarea procesului de denocivizare Inco cu SO2/aer în efluentul 
de evacuare a sterilului.  Aceasta reprezintă o tehnologie verificată care a fost adoptată şi 
utilizată în mai mult de 90 de exploatări miniere din lumea întreagă. Concentraţia de cianuri 
WAD va fi redusă prin epurare în procesul cu SO2/aer, până la nivelul corespunzător 
standardelor UE, înainte ca sterilele denocivizate să părăsească incintele de retenţie de la 
uzina de procesare. 

O descriere mai detaliată a proceselor de îngroşare şi denocivizare se găseşte în 
Secţiunea 2 al EIM; procesul de denocivizare este descris mai pe larg în paragrafele 
următoare. 

 
Instalaţiide  enocivizare 
Instalaţia de denocivizare a cianurii constă din două rezervoare care funcţionează în 

paralel. Se va adăuga apă epurată sau brută în bazinul de alimentare a procesului de 
denocivizare a cianurii pentru a se dilua sedimentul îngroşat din sterilul de procesare de la o 
concentraţie de 60% solide la 50% solide. Adăugarea apei se va face în funcţie de 
măsurătorile de densitate şi de debit de curgere a sterilului de la baza îngrăşătorului. Sterilul 
îngroşat astfel diluat este dirijat spre cele două rezervoare ale instalaţiei de denocivizare a 
cianurii. 

În fiecare rezervor se va adăuga printr-un sistem de insuflare aer comprimat produs 
de patru compresoare cu un debit de evacuare de 250 kPa. Debitul de aer va fi controlat în 
fiecare rezervor cu ajutorul unui rotametru. Sursa de SO2 este soluţia de metabisulfit de 
sodiu (Na2S2O5), care va fi măsurată în fiecare rezervor. Rata de adăugare a SO2 va 
depinde de concentraţia cianurilor WAD în fluxul de sterile şi de debitul soluţiei de steril. 
Concentraţia cianurii va fi determinată de către operatorul uzinei şi înregistrată în sistemul 
de control. Debitul de alimentare a reactorului de denocivizare va fi măsurat şi debitul masic 
al cianurii va fi calculat prin sistemul de control. Sistemul de control va ajusta debitul de SO2 
în funcţie de aceasta, pentru a realiza denocivizarea. 

În fiecare rezervor va fi de asemenea dozată soluţie de sulfat de cupru (CuSO4), 
pentru a se menţine concentraţia necesară pentru catalizarea reacţiei de denocivizare. 
Datorită compoziţiei minereurilor de la Roşia Montană şi chimismului fluidului rezultat, s-ar 
putea să nu fie necesară adăugarea continuă a sulfatului de cupru pentru menţinerea 
concentraţiei de cupru necesare. Dozarea soluţiei de sulfat de cupru se realizează în 
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sistemul de comandă-control, care îl ajustează pe baza măsurării debitului soluţiei în 
reactoarele de denocivizare. 

În fiecare rezervor se va adăuga şi suspensie de var printr-un sistem principal inelar, 
care să menţină valoarea pH-ului din rezervor la valoarea 8,5.  

În ceea ce priveşte exploatarea si procesarea minereurilor, evaluarea alternativelor 
din cadrul Raportului la studiul EIM, capitolul 5 a inclus principalele aspecte pentru: 

 Tehnologiilor alternative de extracţie a minereului; 

 Elaborare tehnologiei de extracţie preferate; 

 Agenţi de leşiere alternativi 

 Metodologiilor alternative de denocizare a cianurii. 
 
Au fost analizate numeroase alternative, dar nu au putut fi considerate preferate din 

punct de vedere al gestionării deşeurilor, luând în considerare aspectele principale, la 
compararea cu alternativa preferată. Între aspectele analizate a fost şi utilizarea unor 
substanţe mai puţin periculoase pentru extragerea resurselor minerale utile. 

 
Evacuările de sterile din instalaţia de  denocivizare a cianurii 
Sterilele denocivizate vor fi transportate prin conducte şi depozitate în iazul de 

decantare sub formă de tulbureală. Apa decantată va fi recirculată din iaz înapoi la uzina de 
procesare cu ajutorul unei barje plutitoare şi a unui sistem de pompare. Exfiltraţiile care se 
vor produce prin corpul barajului principal vor fi colectate direct într-un sistem de retenţie 
secundar aflat în aval de piciorul barajului initial. Sistemul secundar de retenţie va consta 
dintr-un bazin colector excavat în roca de fundament şi proiectat special, astfel încât să 
dreneze apa din vecinatate (pentru a capta toate scurgerile potentiale) şi un sistem de 
pompare a apei peste barajul iazului de decantare şi înapoi în iaz.  

 
Procese auxiliare: Adăugarea varului  
Varul va fi utilizat în uzina de procesare a minereului aurifer.  Minereul va fi zdrobit, 

măcinat umed şi cianurat într-o serie de tancuri/rezervoare CIL  (cărbune în leşie) prevăzute 
cu agitatoare, folosind o soluţie diluată de cianură.  Se va adăuga var solid în alimentatorul 
cu bandă al morii SAG şi var stins în rezervoarele cu cărbune în leşie dotate cu agitatoare, 
pentru controlul valorii pH-ului.  Se va doza var stins şi în reactoarele de denocivizare pentru 
a se menţine controlul pH-ului, dacă va fi cazul. 

Nămolul de var care va rezulta din acest proces se amestecă cu sterilul înainte de 
bazinul de aspiraţie al pompei de steril. Cantitatea şi caracterisiticile chimice ale nămolului 
de var produs în acest punct sunt neglijabile comparativ cu volumul 

 
5.9.1.2 Cantităţi 

Prin procesare minereului la capacităţile propuse se va genera o cantiitate de steril 
de aproximativ de 13 Mt/an timp de circa 16 ani, producând în total aproximativ 214,9 Mt/an 
de steril denocivizat. Exploatarea minieră şi procesul de procesare vor necesita construcţia 
şi utilizarea unui sistem de iaz de decantare ce va fi amplasat în Valea Cornei, aflată imediat 
la sud de amplasamentul uzinei de procesare. Sistemul iazului de decantare a fost proiectat 
la următoarele dimensiuni finale:  

 
 Suprafaţă: 363,13 ha 

 Înălţimea maximă a barajului: 180 m 
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Tabel 5-2. Volume de sterile 
Elemente componente Volum în mil. m3 
Sterile consolidate şi apă interstiţială  153 
Apă în iazul de decantare 1* 

(*) în condiţii normale de operare (sursa: Volumul 8 - Anexa F a Studiului tehnic pentru 
Proiectul Roşia Montană elaborat de MWH în luna martie 2005) 

 
5.9.1.3 Proprietăţi fizice/chimie 

 
Descriere generală a materialului din sterilul aflat în sistemul iazul uide 

decantare: 
 
Sterilul poate fi caracterizat ca rocă măcinată după extracţia aurului şi argintului cu 

ajutorul cianuri, inclusiv precipitatul rezultat din epurarea conţinutului rezidual de cianură. 
 

În plus, sistemul de decantare va conţine cantităţi mici (comparativ cu volumul de sterile) 
de substanţe provenite de la următoarele procese: 

 Nămol de epurare a apelor de mină în raport aproximativ 1:500 faţă de sterilul din 
iaz; 

 Granule fine de cărbune activ rezultate din reactivarea cărbunelui care nu mai pot fi 
folosite în procesul de eluare; 

 Bucăţi de beton (în faza de demolare) şi/sau piatră de var pentru a mări capacitatea 
de tamponare a sterilului. 
 
Caracteristici radiologice: nu există indicii geologice sau tehnice. 
 
Caracteristici fizicexxv  
 

• Concentraţia în solide din steril aproximativ: 49 % 
• Greutate specifică medie (a solidelor):  2,5 … 2,7 g/cm³ 
• Permeabilitate verticală a sterilului sedimentat: 4,4 … 0,9 x 10-8 m/s. 
• Permeabilitatea sterilului sedimentat se va reduce prin tasare. 

 
Tabel 5-3. Distribuţia granulometrică a materialului sterilxxvi 

Masă 

RM 1 RM 2 RM 3 Mărime 
(µm) 

% 
Cumulativ din 
trecere % % 

Cumulativ din 
trecere % % 

Cumulativ din trecere 
% 

+ 300 0,11 99,89 0,04 99,96 0,11 99,89 

-300 + 212 1,95 97,94 2,28 97,68 2,36 97,53 

-212 + 150 12,36 85,57 12,49 85,18 13,42 84,11 

-150 + 106 22,34 63,23 20,51 64,67 21,59 62,52 

-106 + 75 13,23 50,00 12,83 51,85 12,55 49,97 

-75 + 38 17,46 32,54 16,69 35,16 16,27 33,70 

-38 32,54 0,00 35,16 0,00 33,70 0,00 

P80 139 µm 139 µm 142 µm 
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Caracteristicile chimice şi mineralogice ale sterilelor solide 
Probele prezentate în Tabelul 3.2-4 sunt reprezentative pentru primii ani de 

exploatare a iazului de steril, dar pot fi de considerate aproximativ reprezentative pentru 
întreaga etapă de exploatare (Sursa: Raportul Ausenco privind proiectarea uzinei şi a 
fluxului thenologic). xxvii. 

Au fost analizate trei probe de amestec de minereu reprezentative pentru primii şapte 
ani de exploatare minieră. Probele sunt descrise în cele ce urmează: 

 
 Proba RM1 - predominat dacite, provenite 80% de la Cârnic şi 20% de la Cetate, 

reprezentativă pentru anii 1-3 de operare; 

 Proba RM 2 - dacite în amestec cu brecii, provenite 33% de la Cârnic şi 67% de la 
Cetate, reprezentativă pentru anul 4;  

 Proba RM3A - predominant dacite, provenite100% din masivul Cârnic, reprezentativă 
pentru anii 5-7 de funcţionare. 
Rezultatele analizelor chimice pentru fracţia solidă prezentate în Tabelul 5-4  

aproximează compoziţia sterilelor. Conform Studiului tehnicxxviii, aceasta reprezintă sterilul 
final care va fi depozitat în iaz. 

 
Tabel 5-4. Rezultatele analizelor pentru faza solidă 
Element RM1 RM2 RM3A 
Al (%) 5,05 5,15 4,35 
As (ppm) 100 90 130 
Ba (ppm) 410 370 320 
Bi (ppm) <10 <10 <10 
C Total  (%) 0,13 0,23 0,04 
C Organic % 0,03 0,04 <0,03 
Ca (ppm) 510 920 40 
Cd (ppm) <5 <5 <5 
Co (ppm) 7 9 7 
Cr (ppm) 10 20 <10 
Cu (ppm) 188 70 30 
Fe (%) 2,58 2,84 2,18 
Hg (ppb) 150 70 180 
K (%) 7,53 7,69 7,86 
Mg (ppm) 1600 2620 1550 
Mn (ppm) 3100 3400 230 
Mo (ppm) <5 <5 <5 
Na (ppm) 988 1450 1030 
Ni (ppm) 5 15 5 
P (ppm) 400 400 200 
Pb (ppm) 85 62 23 
S (%) 2,01 1,98 1,41 
Sulphide S (%) 1,82 1,90 1,16 
Sb (ppm) 5 <5 <5 
Sr (ppm) 35 37 27 
Te (ppm) 1,8 0,4 <0,2 
Ti (ppm) 1700 1900 1670 
V (ppm) 58 69 63 
Zn (ppm) 316 133 56 
Zr (ppm) 16 17 20 
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Abundenţa relativă a mineralelor în minereu şi în materialele steile este prezentată în 
Tabelul 3.2-5. Cele trei probe constau predominant din feldspat de potasiu, cuarţ şi mică. 
Pirita este singura sulfură prezentă în cantităţi observabile, între 2,3 % şi 5,2% (Sursa: 
Raportul Ausenco privind proiectarea uzinei şi a fluxului thenologic xxix). 

 
Tabel 5-5. Abundenţa mineralelor în materialul steril (%masă) 
Mineral RM1 RM2 RM3A 

Apatită 
Barită 
Calcopirită 
Carbonat de FeMn 
Galenă 
Muscovit 
Ortoclaz 
Pirită 
Cuarţ 
Rutil 
Blendă 

0,20% 
0% 
0,05% 
1,30% 
0% 
10,90% 
60,50% 
4,70% 
22,10% 
0,22% 
0,08% 

0,18% 
0% 
0% 
0,80% 
0,12% 
12,00% 
59,10% 
5,10% 
22,40% 
0,38% 
0% 

0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
13% 
67,20% 
2,30% 
17,50% 
0,13% 
0% 

 
 
Caracterizare hidrochimică generală a materialului steril 
 
Testarea în laborator a indicat o generare posibilă de ape acide. 
Având în vedere debitul de descărcare a sterilului în iaz, nu este de aşteptat să se 

genereze ape acide. 
Generarea apelor cu potential acid nu este preconizată numai în cazul expunerii la 

oxidare pe termen îndelungat (probabil ani). 
În general, fracţia solidă din steril poate fi deci caracterizată ca relativ benignă şi 

negeneratoare de ape acide.    
 
Rezultatele testării  materialuluisteril în celulă de umiditate 
 

 Principiu: Simularea şi accelerarea expunerii la acţiunea factorilor atmosferici şi a 
oxidării.  

 Procedură: Analiza calităţii apei în 26 de cicluri săptămânale pe 3 probe simulate de 
steril.  

 
Rezultate principale:  
 

 Scăderea valorii pH-ului în timpul testării până la valori în domeniul aproape neutru.  

 Ocazional mici depăşiri ale valorilor limită din NTPA 001/2005 la indicatorul mangan. 
 
Compoziţia fazei apoase a sterilului (după  denocivizarea cianurii) 
Compoziţia fazei apoase a sterilelor care este colectat în iazul de decantare este 

prezentată în Tabelul 5_6.  
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Tabel 5-6. Compoziţia apei decantate în iaz (efluentul instalaţiei de denocivizarea 
cianuriixxx), rezultate de laborator 

Toate valorile sunt în 
mg/l Proba 

Indicatori RM 1 RM 2 RM 3A 
Cianuri totale 1,13* 5,09* 3,29* 
Cianuri UE  0,37* 0,77* 0,22* 
Tiocianat 70 69 91 
Cianat 390 390 350 
Tiosăruri <2 <2 2,50 
Amoniac 6,6 7,3 25 
Aur 0,0085 0,043 0,0165 
Argint <0,05 <0,05 <0,05 
Aluminiu <0,2 0,20 0,20 
Arsen 0,30 <0,2 0,20 
Bor 0,20 0,20 0,40 
Bariu <0,05 <0,05 <0,05 
Beriliu <0,02 <0,05 <0,02 
Bismut <0,02 <0,02 <0,02 
Calciu 401 675 707 
Cadmiu <0,5 <0,1 <0,5 
Ceriu <0,010 <0,010 <0,010 
Cobalt 0,40 0,40 0,80 
Crom <0,2 <0,2 <0,2 
Cesiu <0,02 <0,02 <0,02 
Cupru 0,10 0,10 0,10 
Disprosiu <0,010 <0,050 <0,010 
Erbiu <0,010 <0,050 <0,010 
Europiu <0,002 <0,050 <0,002 
Fier 0,20 1,4 1,0 
Galiu <0,2 <0,1 <0,2 
Gadoliniu <0,05 <0,05 <0,05 
Germaniu <0,5 <1 <0,5 
Hafniu <0,1 <0,1 <0,1 
Mercur <0,01 <0,01 <0,01 
Potasiu 142 136 132 
Lantan <0,010 <0,010 <0,010 
Litiu <0,1 <0,1 <0,1 
Magneziu 5,4 14,4 8,2 
Mangan 0,30 0,80 <0,1 
Molibden 0,4 0,3 0,4 
Natriu 725 900 705 
Niobiu <0,1 <0,1 <0,1 
Neodim <0,010 <0,010 <0,010 
Nichel 0,20 0,40 0,20 
Fosfor <1 <0,5 <1 
Plumb <1 <1 <1 
Praseodim <0,005 <0,005 <0,005 
Rubidiu 0,35 0,35 0,50 
Sulf 660 1030 962 
Sulfat (1) 1980 3090 2886 
Antimoniu 0 0,28 0,06 
Scandiu <0,5 <0,1 <0,5 
Seleniu <5 <5 <5 
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Toate valorile sunt în 
mg/l Proba 

Indicatori RM 1 RM 2 RM 3A 
Siliciu 8 6 8 
Samariu <0,010 <0,010 <0,010 
Staniu <0,2 <0,2 <0,2 
Stronţiu 1,4 2,1 2,1 
Tantal <0,005 <0,005 <0,005 
Terbiu <0,005 <0,005 <0,005 
Telur <0,1 <0,1 <0,1 
Toriu <0,010 <0,010 <0,010 
Titan <0,2 <0,2 <0,2 
Taliu <0,010 <0,010 0,030 
Tuliu <0,005 <0,005 <0,005 
Uraniu <0,010 <0,010 <0,010 
Vanadiu <0,5 <0,5 <0,5 
Wolfram <0,1 <0,1 <0,1 
Ytriu <0,010 <0,010 <0,010 
Yterbiu <0,010 <0,010 <0,010 
Zinc <0,2 <0,1 <0,2 
Zirconiu <0,1 <0,1 <0,1 
* Datele rezultate din testele de laborator. În condiţii de exploatare industrială, concentraţiile de 

cianură se preconizează a fi în domeniul CNtot = 12-15 mg/l şi CNWAD = 5...10 mg/lxxxi. 
 
Concentraţiile de ciană în steril 
 
Concentraţiile compusilor de cianură uşor eliberabilă evacuate o dată cu sterilul 

respectă prevederile Art. 3 (6) al Directivei privind deşeurile miniere. 
Pe baza acestor mecanisme, este de aşteptat că în 1-3 ani concentraţiile de cianuri 

totale vor scădea sub valoarea de 0,1 mg/l, conform rezultatelor modelărilor numerice ale 
cianurii din Raportul de analiză tehnică. A fost însă presupusă o perioadă mai conservativă 
de scădere a concentraţiilor sub 0,1 mg/l, aşa cum indică şi concluziile derivate din 
modelarea numerică1. 

 
Calitatea exfiltraţiilor din iazul de decantare  
 
Calitatea exfiltraţiilor va fi determinată de calitatea apei tehnologice timp de mai mulţi 

ani după închidere. Modelarea transportului exfiltraţiilor cu cianură sugerează că apa 
tehnologică nu va apărea în bazinul sistemului secundar de retenţie decât după primii opt 
ani de exploatare.  

Concentraţiile de cianură din exfiltrat se vor reduce probabil substanţial prin 
procesele de atenuare natuală din sistemul iazului de decantare. Exfiltraţiile vor fi pompate 
înapoi în iazul de decantare. Nu este de aşteptat să existe o componentă cu potenţial acid 
din exfiltraţii, deoarece acumularea rapidă a sterilului va inhiba generarea de ape acide. 
Închiderea promptă a iazului şi instalarea unui strat de acoperire care constituie o barieră 
pentru oxigen va preveni de asemenea, generarea de ape acide. În plus, prezenţa la 
închidere a unei mase mari de steril iniţial alcalin va ajuta la neutralizarea oricăror ape acide 
care ar reuşi să se infiltreze în steril. 

 
 

                                                
1 v. p. 10, punctul 1 al Raportului privind modelarea elaborat de Elbow Creek şi p. 26 

a Raportului privind geochimia iazului de decantare şi calitatea apei întocmit de MWH 
(ambele în Anexa F a Raportului de analiză tehnică) 
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5.9.1.4 Descrierea substanţelor chimice utilizate 
Înaintea evacuării în sistemul iazului de decantare, sterilul va fi tratat într-un circuit de 

denocivizare a cianurii în cadrul uzinei de procesare.  Tehnica de denocivizare a  cianurii 
utilizată se bazează pe reducerea concentraţiilor de cianuri uşor eliberabile (EU) cu ajutorul 
procesului cu SO2-aer până la niveluri care respectă standardele UE (v. Secţiunea 3.2.7.1.1 
şi Capitolul 2 al Raportului la studiul EIM). 

În acest proces vor fi necesare următorii reactivi şi substanţe chimice (v. în Capitolul 
2 al Raportului la studiul EIM pentru mai multe detalii privind utilizarea acestor substanţe în 
procesul tehnologic):  

 agenţi de floculare; 

 hidroxid de sodiu; 

 acidul clorhidric; 

 metabisulfit de sodiu; 

 sulfat de cupru; 

 fluxuri de topire (între care silice, azotat de potasiu, sodă calcinată şi borax); 

 var; 

 cărbune activ;  

 dioxid de carbon. 
 

5.9.1.5 Descrierea metodei de depozitare şi de clasificare a instalaţiei de deşeuri 
 
Conform Articolului 9 şi Anexei II a Directivei privind deşeurile miniere, o instalaţie de 

deşeuri se clasifică în categoria A dacă se aplică cel puţin unul din criteriile menţionate 
tabelul de mai jos. 

 
Tabel 5-7. Criteriile de clasificare a instalaţiilor de deşeuri din Categoria A 
Criteriu pentru Categoria A  Caracteristicile instalaţiei de deşeuri 
O avarie sau exploatare incorectă, de exemplu prăbuşirea unei halde 
sau ruperea unui baraj, ar putea da naştere unui accident major, în 
baza unei evaluări a riscurilor care să ţină seama de factori precum 
dimensiunile actuale sau viitoare, poziţia şi impactul asupra mediului 
prezentat de depozitul de deşeuri. 

da 
 
(vezi Capitolul 7 din Raportul la studiul 
EIM: Riscuri) 

Depozitul conţine deşeuri clasificate drept periculoase conform 
Directivei 91/689/CEE peste o anumită valoare de prag 

da 

Depozitul conţine substanţe sau preparate clasificate drept 
periculoase conform Directivelor 67/548/CEE sau 1999/45/CE peste 
o anumită valoare de prag. 

da 

 
Articolul 11 (2b) din Directivei privind deşeurile miniere solicită operatorului să 

dovedească că se vor aplica metodele corecte de construcţie, gestionare şi întreţinere ale 
instalaţiilor pentru deşeuri. 

Sistemul iazului de decantare va fi proiectat ca un depozit de tulbureală de 
sterile de procesare denocivizate. Amplasamentul din Valea Corna, selectat pentru 
acest iaz, asigură capacitatea de stocare proiectată pentru toată durata de viaţă a 
minei, plus o capacitate de rezervă pentru situaţii accidentalede minereu. 
Amplasamentul are de asemenea avantajul de a fi situat la mică distanţă de uzina de 
procesare şi de carierele de exploatare, minimizând astfel zona de impact a 
Proiectului. În sistemul iazului de decantare propus au fost incluse următoarele 
elemente de proiectare: 
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 un baraj cu umplutură de anrocamente pentru reţinerea sterilelor de procesare 
denocivizate; 

 un batardou şi canale de deviere a scurgerilor de suprafaţă; 

 un bazin pentru sterilele de procesare denocivizate, situat în amonte de baraj; 

 o conductă de transport a sterilelor denocivizate şi o staţie de pompare a apei 
limpezite instalată pe o barjă plutitoare; 

 un sistem secundar de retenţie şi un sistem de pompare a exfiltraţiilor înapoi în iaz, 
cu o serie de lagune de epurare pasivă/semipasivă instalate (în fazele ulterioare ale 
Proiectului) în aval faţă de baraj, dacă se va dori ca opţiune de gestionare , epurarea 
şi evacuarea apelor din exfiltraţii;  

 un sistem cuprinzător de monitorizare geotehnică;  

 drumuri de serviciu. 
 
Barajul iazului de decantare 
 
Sistemul iazului de decantare va conţine un baraj iniţial şi un batardou construite în  

cadrului barajului principal din umplutură de anrocamente. Barajul sistemului iazului de 
decantare (principal) va fi construit în mai multe etape pe parcursul fazei de exploatare a 
Proiectului, prima dintre acestea fiind construcţia barajului de iniţiere. Sistemul de iaz de 
decantare va conţine şi un baraj secundar de retenţie în aval faţă de barajul principal cu 
umplutură de anrocamente. Toate aceste baraje vor fi construite în circa 2-3 ani în faza de 
construcţie a Proiectului cu ajutorul materialelor din următoarele surse primare: 

 
 cariere speciale agregate constând din andezite, dacite şi roci din pregătirea frontului 

de lucru în carierele de exploatare;  

 decopertă argiloasă de la pregătirea fundaţiei barajului, pregătirea carierelor de 
extracţie şi/sau zone de împrumut din bazinul iazului de decantare.  

 
Sistemul secundar de retenţie 
 
 Este de aşteptat producerea unor exfiltraţii prin secţiunea (superioară) a barajului 

principal, fiind normală pentru orice baraj, aceasta fiind o caracteristică de proiectare care 
contribuie la deshidratarea progresivă a sterilului din şi din spatele structurii barajului 
Aceasta va duce la scăderea presiunii în pori şi la creşterea stabilităţii în timp. Exfiltraţiile 
care se vor produce prin corpul barajului principal vor fi colectate direct într-un sistem 
secundar de retenţie aflat mai jos de piciorul barajului mare, după cum se observă în Planşa 
3.2-5. Din punct de vedere al proiectării, debitul de apă exfiltrată este estimat în medie de 
aproximativ 9 m3/h la 45 m3/h pentru barajul iniţial şi respectiv, barajul final.  Sistemul 
secundar de retenţie va consta dintr-un bazin colector excavat 10-15 m în roca de 
fundament alterată, un baraj cu umplutură zonată de anrocamente şi un sistem de pompare 
şi recirculare a apei în iazul de decantare. 

 
Alternative 
 
Conform Articolului 11 (2a) al Directivei privind deşeurile miniere, este necesară 

selectarea amplasamentului iazului de decantare. Amplasamentul sistemului iazului de 
decantare a fost selectat din mai multe variante, luând în considerare o gamă largă de 
aspecte de natură tehnică, socială, economică şi de mediu, discutate în Capitolul 5 
(Alternative) al Raportului la studiul EIM. A fost efectuat un studiu de optimizare pentru 
selectarea celui mai bun aliniament în valea Cornei, în scopul minimizării cantităţii de 
material de umplutură a barajului şi, în acelaşi timp, de maximizare a capacităţii de stocare 
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şi a stabilităţii, conform celor mai bune practici aplicate caracteristicilor specifice ale 
amplasamentului.  

Amenajările pentru monitorizare şi inspecţii (Articolul 11 (2c) din Directiva privind 
deşeurile miniere) sunt descrise în Subcapitolul 5.10.2. 

Pregătirile pentru faza de închidere şi post-închidere a iazului de decantare, 
prevăzute de Articolul 11 (2d, e) din Directiva privind deşeurile miniere sunt prezentate în 
subcapitolul 0 şi, mai în detaliu, în Planul de reabilitare şi închidere a minei. 

 
5.9.1.6 Sistemul de hidrotransport al sterilului 

 
Sterile sunt pompate sub formă de tulbureală printr-o conductă de transport a 

sterilelor de la uzina de procesare la iazul de decantare, pe o distanţă de aproximativ 4 km. 
Mai multe detalii cu privire la sistemul de transport al sterilelor de procesare se 

găsesc în Subcapitolul 5.9.1 anterior şi în Planul de management al sistemului iazului de 
decantare. 

 
5.9.1.7 Situaţia terenurilor ce vor fi afectate de depozitul de deşeuri 

 
Articolului 5 (3h) din Directiva privind deşeurile miniere prevede realizarea unui 

studiu privind starea terenului ce va fi afectat de depozitul de deşeuri. 
Se propune ca atât halda de roci sterile Cârnic (vezi subcapitolul 5.9.2), cât şi iazul 

de decantare să fie amplasate pe Valea Corna. Iazul de decantare este cea mai mare 
structură de sine stătătoare din cadrul acestui Proiect. În faza finală, se preconizează că 
sistemul iazului de decantare, incluzând bazinul şi barajul, va ocupa o suprafaţă de 363,13 
ha. 

Utilizarea terenului în văile Roşia şi Corna este reprezentată în principal de 
agricultură, cu o serie de gospodării ţărăneşti dispuse în lungul firului văii. Activitatea 
agricolă constă din păşunatul vitelor şi oilor, fâneţele fiind cosite pentru fânul folosit ca nutreţ 
în perioada iernii. 

Mici suprafeţe de teren din albia îngustă a văii şi de pe pantele mai puţin abrupte au 
fost cultivate cu rădăcinoase, legume şi de pomi fructiferi. Aceste suprafeţe reprezintă totuşi 
o parte foarte mică din totalul terenurilor agricole. Pe ansamblu, această secţiune a văii are 
în general folosinţe agricole reduse (în general Clasa V pentru păşuni şi fâneţe), deşi există 
şi zone pretabile la păşuni din Clasa II. Culturile (livezi şi culturi de cartofi) se limitează la 
Clasa VIII sau mai puţin. 

Pierderea terenurilor şi folosinţelor actuale din Valea Corna este considerată ca 
având o importanţă medie la scară locală. La scară regională, pierderea unei astfel de 
suprafeţe de teren agricol de clasă inferioară este nesemnificativă. 

 
 

5.9.1.8 Descrierea formelor posibile de impact asupra mediului 
 
Apa 
 
Conform Articolului 13 (1) din Directiva privind deşeurile miniere, operatorul trebuie 

să: 
 

 evalueze potenţialul de generare a levigatului şi să anticipeze calitatea preconizată a 
levigatului; 

 prevină / minimizeze contaminarea apelor subterane/de suprafaţă sau a solului;  

 colecteze/ epureze apele contaminate. 
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Calitatea exfiltraţiilor din barajul iazului de decantare a fost modelată cu ajutorul unui 
model de simulare conceptuală a calităţii apei din iaz împreună cu modelarea geochimică, 
inclusiv evoluţia generării potenţiale de ape acide. 

Principalele rezultate ale previziunilor pot fi rezumate după cum urmează:  
 

 Calitatea apei din exfiltraţii se preconizează că va fi determinată de chimia apei 
tehnologice. Conservativ, calitatea exfiltraţiilor din iazul de decantare se presupune a 
fi aceeaşi cu cea prezentată în Tabelul 5-6. 

 În perioada în care factorul determinant va fi chimismul apelor tehnologice, indicatorii 
semnificativi (prin comparaţie cu normativul NTPA 001/2005) vor fi 
• Total săruri dizolvate (TSD) 
• Calciu, 
• Sulfat, 
• Amoniu,  
• Arsen, 
• Molibden, 
• Cianură. 

 Cel mai întemeiat motiv de îngrijorare cu privire la apele acide este că acestea ar 
putea fi generate la suprafaţa iazului de decantare într-o perioadă prelungită de 
întrerupere a activităţii de măcinare/procesare a minereurilor sau la încheierea fazei 
de exploatare, înainte de închidere, când ar putea determina acidificarea iazului de 
decantare. Din acest punct de vedere, este deosebit de important ca lucrările de 
reabilitare a sistemului iazului de decantare să înceapă cât mai curând posibil. Însă 
instalarea sistemului de acoperire cere ca sterilul să fie suficient de tasat pentru a 
putea susţine utilajele grele.  

 Prezenţa cianurii în exfiltraţii este incertă; prezenţa acesteia în exfiltraţii nu va fi 
probabil la un nivel îngrijorător. De asemenea, în privinţa concentraţiei de metale 
grele, nivelul relativ scăzut din soluţia tehnologică este de aşteptat că se va atenua şi 
mai mult prin adsorbţie şi precipitare. 
Rezultatele testului de levigare cu apă de ploaie efectuat pe nămolul de epurare a 

apelor de mină evacuat tot în iazul de decantare au fost următoarele: 
 

 Indicaţia că valorile pentru calciu, sulfat şi pH vor depăşi valorile admise în 
reglementări naţionale. 

 Datorită raportului nămol:steril de 1:500, nu este de aşteptat un efect asupra calităţii 
apei. 
Pe scurt, următoarele procese şi cerinţe sunt strâns legate unele de altele şi necesită 

optimizarea calendarului de închidere a sistemului iazului de sterile de procesare, care va fi 
incorporată în versiunea actualizată a Planului de management al  închiderii minei după ce 
se vor obţine informaţii mai precise cu privire la compoziţia sterilului şi proprietăţile 
geotehnice şi hidraulice ale acestuia pe perioada de operare: 

 
• Prevenirea acidificării: aceasta cere ca suprafaţa sterilului să fie ţinută permanent 

sub apă sau rapid acoperită cu o barieră pentru oxigen. 
• Pentru plasarea stratului de acoperire trebuie ca suprafaţa sterilului să fie suficient 

stabilizată geotehnic, ceea ce se realizează numai după o oarecare perioadă de 
tasare. 

• Concentraţia cianurii în apa decantată în iazul se degradează după câteva luni sau 
ani până la concentraţii la care nu mai este necesară îndepărtarea activă a cianurilor. 

• Pe de altă parte, este de dorit inundarea rapidă a carierei Cetate pentru a preveni 
oxidarea în continuare a părţii sulfurice a pereţilor acesteia. 
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În faza de exploatare şi la închidere, rata de exfiltrare prin baraj va fi de circa 77 
m3/h, reducându-se cu timpul prin plasarea sistemului de acoperire a sistemului iazului de 
sterilxxxii. 

Se va realiza un semi-pasiv de epurare a exfiltraţiilor din baraj pe baza ghidului 
elaborat de Consorţiul PIRAMID, fondat de Comisia Europeană.xxxiii. 

Se va construi o serie de două celule şi un iaz de amestec care vor forma sistemul 
de epurare semipasivă. Celulele şi iazul de ameste vor fi exploatate în serie, cu o celulă  
anaerobă utilizată în epurarea iniţială, urmată de o celulă aerobă şi apoi de un iaz de 
amestec. Iazul de amestec va fi utilizat pentru a crea un singur punct de evacuare în care se 
pot amesteca şiroirile „curate” de pe amplasament cu efluentul staţiei de epurare (ape acide 
epurate) pentru a fi evacuate în mediu. Celula anaerobă va funcţiona pentru neutralizarea 
acidităţii dacă există), pentru generare de  alcalinitate şi îndepărtarea metalelor 
contaminante. În plus, laguna anaerobă va avea eficienţă în îndepărtarea cianurii, dacă 
aceasta va exista în apele exfiltrate.  Condiţiile anaerobe se vor realiza prin utilizarea 
materiei organice care produce un mediu puternic reducător şi în care se dezvoltă anumite 
bacterii având ca rezultat transformarea metalelor, sulfatului şi cianurii.  Apa este lăsată să 
treacă printr-un strat de compost organic într-un strat inferior de pietre din calcar şi apoi 
evacuată din sistem.   Stratul organic acţionează ca mediu reducător, iar stratul de calcar 
face să crească alcalinitatea, în caz că ape mai au o aciditate remanentă.   În exfiltraţii ar 
putea fi prezenţi şi compuşi ai azotului, precum azotaţii, rezultaţi din degradarea cianurii.  
Denitrificarea va contribui de asemenea la reducerea concentraţiilor acestor compuşi, 
producând azot gazos. 

Celula aerobă va contribui la finisarea calităţii apei prin îndepărtarea suplimentară a 
constituenţilor metalici şi oxigenarea apei înainte de evacuare în iazul de amestec.  Mlaştina 
aerobă va îndepărta metalele rămase prin sedimentarea flocoanelor aflate în suspensie, 
filtrarea flocoanelor printre tulpinile plantelor, adsorbţia speciilor de metale dizolvate, 
precipitarea hidroxizilor pe tulpinile plantelor şi preluarea directă de către plante.  Specii de 
trestii comune precum Typha latifolia şi Phragmites australis  se utilizează frecvent în 
celulele aerobe.  Restul compuşilor cu azot vor acţiona ca îngrăşăminte pentru creşterea 
plantelor şi vor fi consumaţi.  

Iazul de amestec se utilizează pentru amestecarea apei provenite din celule aerobă 
cu apele din pârâul Corna şi are rol de bazin de sedimentare finală.  După amestecul celor 
două tipuri de apă, apa rezultată va fi evacuată înapoi în pârâul Corna. 

 
Emisii de praf şi gaze provenite de la depozitul de deşeuri 
 
Prezentarea detaliată a emisiilor de praf şi gaze provenite de la iazul de decantare 

este cuprinsă în Subcapitolul 4.2 din EIM şi în Planul de management al calităţii aerului. 
Aceste documente conţin şi rezultatele modelării pentru prognozarea impactului sistemului 
de decantare a sterilelor de procesare asupra calităţii aerului. 

Pe scurt, iazul de decantare va produce următoarele emisii: 
 

 Acidul cianhidric în formă gazoasă(HCN) eliberat (volatilizat) de la suprafaţa iazului 
de decantare; 

 Praf antrenat de pe plajele de steril deshidratat (deflaţie). 
 
Generarea de praf este controlată prin sistemul de acoperire depus pe suprafaţa 

iazului imediat după încheierea fazei de exploatare, iar in faza de operare prin menţierea 
plajei umede datorită descărcarii tulburelii dinspre coronamentul barajului. 

Emisia de HCN din iazul de decantare a fost evaluată cu ajutorul modelelor de 
predicţie în condiţii de vară şi de iarnă. Rezultatele pot fi rezumate după cum urmează: 

 
 Concentraţiile maxime sunt mai mici de 400 µg/m³. 
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 După cum e de aşteptat, concentraţiile în aer în timpul iernii sunt mai mici decât în 
timpul verii, care reprezintă perioada critică şi importantă pentru evaluarea emisiilor 
de HCN în cadrul Proiectului. 

 Concentraţia maxime pe o oră rezultate din modelare sunt de 361 µg/m³ deasupra 
sursei de suprafeţă. 

 În afara sursei de suprafaţă, concentraţiile scad rapid sub 80 µg/m³.  
 

5.9.1.9 Descrierea măsurilor preventive pentru minimizarea impactului 
 
Trebuie descrise mai ales măsurile de prevenire a degradării stării apelor în 

conformitate cu Articolul 13 din Directiva nr. 2000/60/CE şi măsurile de prevenire sau 
minimizare a poluării aerului şi solului. 

Apa subterană poate fi afectată de oricare din apele de suprafaţă menţionate în 
subcapitolul 5.9.1.8. Formele de impact ar putea fi datorate migrării în subteran a apelor 
acide, sau urmelor de cianură sau alţi constituenţi rezultaţi din procesul tehnologic. De 
aceea, pentru a se împiedica orice impact de acest fel, au fost incluse în proiectul haldelor 
de steril de extracţie şi minereu sărac şi cel al sistemului iazului de decantare o serie de 
măsuri de construcţie speciale.  Aceste măsuri exploatează condiţiile hidrogeologice 
favorabile de pe amplasament, între care se numără „acumularea de debit” al pârâului 
(apele subterane se varsă în cele de suprafaţă), o permeabilitate redusă a geologiei 
subsolului şi, local, vechile lucrări miniere care acţionează ca drenuri pentru apa subterană.  
Aceste condiţii hidrogeologice favorabile, împreună cu măsurile constructive, vor avea ca 
rezultat o bună izolare şi gestionare a fluxurilor tehnologice. 

Condiţiile hidrogeologice de pe amplasament au fost studiate în detaliu (vezi 
Raportul de analiză tehnică, Raportul 2, Raportul de caracterizare a apei subterane şi de 
suprafaţăxxxiv), fiind prezentate în sinteză în paragrafele următoare, împreună cu măsurile de 
retenţie ce vor fi incluse în proiectele pentru diguri în vederea protejării apei subterane. În 
plus, vor fi instalate sisteme de monitorizare a apei subterane, inclusiv foraje de monitorizare 
în aval de iazul secundar de retenţie şi în alte puncte cheie. Aceste foraje de monitorizare 
vor fi stabilite astfel încât să poată fi transformate în sisteme de recuperare a apei subterane 
dacă se va constata producerea unei contaminări a apei subterane. 

 
Hidrogeologia Văii Corna 
 
Sistemul hidrogeologic din cadrul Văii Corna este compus din două elemente primare 

care o fac potrivită pentru retenţia sterilului de procesare şi pentru protecţia resursei de ape 
subterane.  Aceste componente sunt condiţiile de acumulare de debit din valea Cornei şi 
permeabilitatea redusă a formaţiunilor geologice de la baza barajului şi a iazului de 
decantare. 

 
Condiţii de „acumulare de debit”: Măsurătorile nivelurilor apei în piezometrele 

instalate în zona iazului de decantare indică faptul că direcţia generală de curgere a apelor 
subterane din stratele de rocă de bază este în coborâre pe versanţii văii. Cu alte cuvinte, 
către şi în lungul axului văii. Apa subterană din Valea Corna, curge către sud-est pe direcţia 
văii în lungul axei, iar pe versanţi, apa subterană curge către albia văii. Planşa 5.15-1 
ilustrează direcţia generală de curgere a apei subterane. O analiză a hidrografelor indică 
faptul că, în general, nivelul apelor este stabil sezonier, cu unele variaţii în anumite puncte 
de amplasare a piezometrelor. Aceste date arată că pârâul ce curge pe Valea Corna este un 
pârâu colector (respectiv, apa subterană curge către pârâu datorită presiunii hidraulice de la 
cote mai ridicate decât cota pârâului, astfel pârâul primeşte apă din descărcarea apei 
subterane). În anii cu precipitaţii medii, se pare că această constatare este valabilă pentru 
întreg anul. Mai multe informaţii cu privire la acest aspect şi detalii referitoare la punctele de 
măsurare a nivelurilor apei se regăsesc în Raportul privind situaţia hidrogeologică de 
referinţă (Raportul privind situaţia de referinţă 3). 
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Acest lucru înseamnă că apa subterană din bazinul hidrografic al văii Corna se 
descarcă în pârâul Corna sau reîncarcă acviferul aluvial superficial şi curge pe vale, 
vărsându-se în râul Abrud, după cum se indică în Planşa 3.7. Acest traseu de curgere este 
acelaşi şi pentru apa de suprafaţă din Valea Corna. Prin urmare, dacă aceste direcţii de 
curgere ale apei subterane sunt menţinute în faza de construcţie şi exploatare a iazului de 
decantare, nici un debit de apă subterană nu va ajunge în afara zonei în care calitatea apei 
este monitorizată şi analizată cu regularitate şi (dacă este cazul) epurată. Măsurile tehnice 
de retenţie descrise în cele ce urmează arată modul în care direcţiile de curgere ale apei 
subterane vor fi menţinute în timpul fazelor de construcţie şi exploatare a iazului de 
decantare; debitele de apă subterană previzionate după acumularea sterilelor sunt 
prezentate în Planşa 3.8. Deşi cea mai mare parte a debitului de apă subterană de la iaz va 
fi direcţionată către amenajările pentru colectarea infiltraţiilor din aval de barajul principal al 
iazului, la cota maximă a iazului, sau aproape de această cotă, o mică parte din debitul de 
apă subterană ar putea să curgă înapoi către cariera Cetate. Dacă apa subterană de la iaz 
se scurge către carieră, aceasta se va amesteca cu apa ce va fi gospodărită şi epurată în 
cadrul acelui sistem hidrologic. 

Acviferul subteran: În afară de direcţia de curgere a apei subterane discutată 
anterior, se pare că există un gradient vertical descendent între aluviu şi roca de bază, 
precum şi între porţiunile de mică adâncime şi de adâncime mai mare a stratului de rocă de 
bază. Detaliile tehnice suplimentare şi discuţiile programelor curente de forare şi testare care 
susţin evaluarea prezenţei unui gradient descendent pe amplasament sunt prezentate în 
Raportul de analiză tehnică 2, Raport de evaluare a apelor subterane şi de suprafaţăxxxv.  
Gradientul descendent înseamnă că există posibilitatea de curgere a apei subterane în 
profunzime.  Însă două aspecte ale acestui sistem sugerează că acest lucru nu se va 
întâmpla, sau va avea loc cu un nivel minim. În primul rând, diferenţa dintre conductivitatea 
hidraulică orizontală şi cea verticală în majoritatea sistemelor de apă subterană este foarte 
mare (de obicei 10:1 sau mai mult).  Ca atare, apa subterană tinde să curgă predominant pe 
orizontală, cu mai multe ordine de mărime în plus faţă de curgerea verticală.  În al doilea 
rând, există schimbări semnificative de conductivitate între unităţile hidrostratigrafice de pe 
amplasament.  Acestea sunt: 1 × 10-6 la 1 × 10-4 m/s în stratul aluvionar; 1 × 10-7 la 1 × 10-8 
m/s în coluvii, 1 × 10-7 la 1 × 10-5 m/s în roca alterată şi 1 × 10-7 la 1 × 10-9 m/s în roca de 
bază competentă (numită de obicei „şist negru”).  Conductivitatea hidraulică a rocii de bază 
competente este scăzută, ceea ce înseamnă că este de fapt un acviclud (adică există un 
flux vertical infim şi un flux orizontal minim al apei subterane prin această unitate 
hidrostratigrafică).  În concluzie, iazul de decantare, sistemul secundar de retenţie şi bazinul 
de depozitare a sterilului au la bază o rocă cu permeabilitate foarte redusă în stare naturală 
şi care limitează curgerea apei subterane la stratul subţire din apropierea suprafeţei.  În plus, 
se propun lucrări de construcţie (descrise în continuare) prin care se vor îmbunătăţi şi mai 
mult caracteristicile de retenţie ale iazului de steril. 

 
Măsuri  tehnice de retenţie peValea Corna 
 
Există patru componente constructive ale barajului iazului de decantare din Valea 

Corna prevăzute cu elemente importante de protecţie a apei subterane. Acestea cuprind o 
secţiune permeabilă a barajului, un baraj de amorsare cu permeabilitate scăzută şi un strat 
colluvial în bazinul iazului de sterile, un sistem secundar de retenţie şi un bazin de colectare 
şi un sistem de tratare a debitelor de exfiltraţie. Aceste componente sunt proiectate să 
contribuie împreună cu condiţiile hidrogeologice favorabile la asigurarea unui nivel ridicat de 
protecţie a apei subterane. Elementele sunt prezentate mai detaliat în cele ce urmează.  

Proiect de baraj permeabil: După cum s-a precizat anterior, direcţia actuală de 
curgere a apei subterane este către axul văii şi apoi în aval. Când în vale se vor acumula 
sterile, nivelul apei subterane va creşte. Pentru a menţine direcţia de curgere către vale, în 
special în lungul axului barajului, secţiunea barajului a fost proiectată ca secţiune 
permeabilă; în Planşa 5.13-3 sunt prezentate detalii cu privire la baraj. 
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Deşi s-a avut în vedere şi alternativa cu permeabilitate scăzută, în final s-a ales 
conceptul de baraj permeabil din mai multe motive. În primul rând, conceptul de baraj 
permeabil permite coborârea curbei de saturaţie în partea mai înaltă a văii, astfel reducând 
potenţialul modificare a direcţiei de curgere a apei subterane şi de infiltraţii din cuveta 
barajului de sterile către văile adiacente. În al doilea rând, soluţia barajului permeabil asigură 
o mai mare marjă de siguranţă pe termen lung comparativ cu barajele cu permeabilitate 
scăzută, având în vedere că se creează o linie de saturaţie mai joasă sau o graniţă freatică. 
Mai puţină saturaţie înseamnă o solicitare mult mai mică a structurii superioare a barajului. 
Acest lucru este ilustrat în Planşa 5.15-2. În al treilea rând, se va construi un sistem 
secundar de retenţie pentru colectarea şi recircularea exfiltraţiilor, care se va realiza în 
combinaţie cu elementele permeabile ale barajului iazului de decantare. În ultimul rând, 
permite tehnici de construcţie în timpul supraînălţării barajului care sunt mai simple şi ca 
urmare mai puţin riscante sau mai puţin pasibile de erori constructive decât cele pentru un 
baraj de joasă permeabilitate. 

Baraj iniţial de permeabilitate redusă şi strat coluvial în bazin: După cum se 
observă din Planşa 5.15-3, barajul iniţial va fi proiectat cu un nucleu cu permeabilitate 
redusă, care se va extinde în depozitele aluviale de pe fundul văii (vezi Planşa 5.15-6), şi va 
utiliza metode de încastrare care să maximizeze contactul cu unităţile de permeabilitate 
redusă ale rocii de bază.  În plus, stratul coluvial de permeabilitate redusă prezent pe 
aproape întreaga suprafaţă a bazinului iazului de decantare asigură retenţia şi reducerea 
infiltraţiilor pe verticală. Stratul coluvial va fi prospectat în prealabil înainte de acumularea 
sterilelor în iaz şi dacă se vor constata discontinuităţi, va fi suplimentat prin aşternerea unui 
strat barieră artificial constând fie dintr-un strat de material coluvial compactat, fie dintr-un 
material artificial, de exemplu geomembrană cu strat de argilă. Aceste amenajări vor duce la 
realizarea unui strat barieră continuu sub materialul steril. 

Sistemul secundar de retenţie: Sistemul secundar de retenţie va fi amplasat 
imediat în aval de piciorul barajului şi va avea rolul de a colecta şi reţine exfiltraţiile din iazul 
de steril. Sistemul va consta dintr-un jomp săpat în roca alterată, în amonte de un mic baraj 
de retenţie secundar cu umplutură zonată de anrocamente. Barajul va fi prevăzut cu 
deversor de siguranţă amplasat pe contrafortul drept. Va fi de asemenea excavat un perete 
de suspensie de ciment care va fi instalat mai jos de barajul cu miez impermeabil (vezi 
Planşa 5.15-3). Peretele de suspensie de ciment din jos de baraj şi materialele de 
construcţie a barajului vor fi proiectate astfel încât să minimizeze şansele de producere a 
exfiltraţiilor. Sistemul de retenţie va fi suplimentat de o serie de foraje de monitorizare, care 
pot fi transformate în foraje de pompare pentru recuperarea apei subterane, în cazul 
detectării unor exfiltraţii contaminate. 

Apa din jompul operaţional va fi menţinută la un nivel inferior faţă de cel al apei 
subterane din zonele adiacente (din amonte, ca şi din aval) pentru a permite captarea 
oricăror infiltraţii prin substratul superior de sol. Studiile hidrologice indică faptul că jompul şi 
bazinul aflat mai sus de baraj vor reţine orice viituri echivalente unei asigurări de 1:100 pe o 
perioadă de 24 h.  Modelarea apei subterane a fost efectuată pentru a se evalua exfiltraţiile 
potenţiale din sistemul secundar de retenţie.  Rezultatele indică nivelul exfiltraţiilor mai jos de 
această instalaţie, care pot apărea numai în rarele perioade în care nivelul apei din jomp şi 
din bazinul secundar de retenţie nu sunt menţinute mai jos decât nivelul apelor subterane 
din zonele adiacente.  În condiţii normale de funcţionare exfiltraţiile din zona înconjurătoare 
se vor acumula în jompul sistemului secundar de retenţie.  În scurte intervale de după 
producerea unor fenomene meteorologice se poate să apară exfiltraţii ale apelor din jomp.  
Însă debitul acestora în astfel de condiţii va fi foarte scăzut, datorită permeabilităţii reduse a 
formaţiunii rocii de bază, miezului barajului şi peretelui de suspensie de ciment şi deoarece 
nivelul apei din jomp nu va fi mai ridicat decât al apelor subterane din jur decât pe perioade 
scurte. 

Berma de retenţie va avea rolul de a colecta apa de suprafaţă provenită de la 
evenimente hidrologice reduse şi medii ce poate fi pompată în iazul de decantare. Debitele 
de la precipitaţii de 24 de ore, cu o probabilitate de apariţie de 1 la 100 de ani, vor trece 
peste bermă. În acest caz, concentraţiile de poluanţi în debitele descărcate vor fi mult sub 
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limitele admise prin NTPA 001/2005, ca urmare a raportului de amestec a apei din iaz cu 
apa nepoluată. 

Epurare secundară: Dacă exfiltraţiile prin baraj vor putea fi reţinute pe toată durata 
de funcţionare a sistemului iazului de decantare prin pomparea acestora înapoi în iaz, ar 
putea fi benefic ca în fazele de exploatare şi închidere această apă să poată fi evacuată 
direct dacă se încadrează în standardele aplicabile.  Astfel s-ar reduce volumul de apă din 
iazul de decantare, dacă este nevoie şi se va facilita închiderea instalaţiei pe termen lung.  
În faza de exploatare va fi construit un sistem de epurare a cianurilor în situaţii accidentale.  
Acest sistem va putea epura în continuare concentraţiile reziduale scăzute de cianură, astfel 
încât apa din iaz să poată fi evacuată în mediu.  Sistemul se va baza pe stabilirea unei 
tehnologii, precum INCO/ proces cu peroxid şi epurare suplimentară cu ajutorul sistemului 
de epurare a apelor acide pentru soluţionarea altor constituenţi, cum ar fi sulfatul. În plus, 
deşi sistemele de colectare şi pompare a acestor ape înapoi în iaz rămân disponibile, va 
putea fi amenajat şi optimizat şi un sistem de celule de epurare semipasivă aerobă si 
anaerobă a nivelurilor reduse de cianură, constituenţi asociaţi şi ape acide.  Acest sistem va 
fi evaluat pentru eventuală utilizare după închidere. 

 
Sistemul de acoperire a iazului de decantare în timpul închiderii: BAT prevede 

prevenirea acidificării sterilelor de la început şi abia apoi gestionarea (epurarea) apelor 
acidexxxvi dacă este cazul. În faza de funcţionare cu steril saturat, acidificarea nu va 
reprezenta o problemă, dar o dată cu scăderea nivelului de apă din pori în masa sterilului în 
timpul închiderii, aceasta ar putea deveni o problemă, după cum demonstrează analizele 
geochimice ale materialelor din sterilxxxvii. După iniţierea procesului de acidificare, acesta 
este mai greu de oprit şi remediat decât dacă, prin măsuri adecvate, este împiedicat să 
înceapă.  Dacă este împiedicată în condiţii de siguranţă difuzia oxigenului, poate fi prevenită 
acidifierea.  De aceea, se aplică aceleaşi principii de proiectare ca şi în cazul secţiunilor 
referitoare la potenţialul de generare a apelor acide (PAG) în cazul haldelor de deşeuri, după 
cum urmează: 

 
 un strat de sol vegetal de 10 cm; cu vegetaţie de plante cu rădăcini puţin adânci, cum 

ar fi iarba pentru prevenirea eroziunii şi facilitarea evapo-transpiraţiei; 

 un strat de sol de tip nisip argilos de 80-140 cm; 

 un strat de sol de tip nisip argilos compactat cu rol de barieră de oxigen, de 30-40 cm 
grosime cu rol de barieră de oxigen. 
 
Proprietăţile hidraulice şi domeniul de variaţie al ratei de infiltrare, ce pot fi în mod 

plauzibil presupuse, sunt aceleaşi ca şi pentru secţiunile potenţial generatoare de acid ale 
haldelor de rocă sterilă, respectiv 5-20 % din precipitaţiile anuale.  

În concluzie, apa de suprafaţă şi subterană din Valea Corna, poate fi eficient 
gospodărită ca un sistem închis în condiţii normale de funcţionare, fără descărcare de ape 
sau sedimente în aval, cu excepţia celor prevăzute să ocolească iazul de decantare şi 
sistemul secundar de retenţie prin lucrări de deviere. Se vor instala sisteme de monitorizare 
pentru verificarea eficienţei sistemelor de reţinere. S-a realizat un sistem de descărcare 
controlată şi/sau tratare şi descărcare pentru evenimentele hidrologice extreme. Toate 
acestea vor fi realizate datorită efectelor comune ale: 

 
 caracteristicilor hidrogeologice favorabile (respectiv un pârâu colector în Valea 

Corna); 

 caracteristicilor geologice favorabile (respectiv rocă de bază cu permeabilitate 
scăzută); şi 

 măsurilor corespunzătoare constructive/de gospodărirea apei (respectiv nucleu cu 
permeabilitate scăzută prin depozitele aluviale pentru barajul iniţial, etanşarea 
suprafeţei de contact cu stratul de rocă de bază cu permeabilitate scăzută, soluţia cu 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Plan de Management al Deseurilor 

 

 
Secţiunea 5: Deşeuri extractive 

Pagina 37 din 138 

baraj permeabil înălţat deasupra barajului iniţial, sistemul secundar de retenţie şi de 
repompare a exfiltraţiilor şi varianta de tratare secundară prin intermediul unor celule 
de tratare semipasivă, un sistem adecvat de acoperire a sterilelor la închidere). 
De asemenea, posibilităţile de monitorizare şi recuperare a apei subterane, de 

tratare a exfiltraţiile în celulele de tratare semipasivă şi de a evacua apa din iazul de 
decantare sunt soluţii ce asigură flexibilitate şi măsuri suplimentare de control în 
exploatarea iazului. 

 
5.9.1.10 Identificarea pericolelor de accidente 

 
Capitolul 7 ("Riscuri") din Raportul la studiul EIM şi Planul de intervenţie în caz de 

avarie/accident tratează principalele riscuri şi pericole de accidente, cum ar fi ruperea 
barajului iazului de decantare. Principalele pericole şi măsurile de protecţie/diminuare sunt 
sintetizate în cele ce urmează: 

 
 Emisii de cianuri 

• Emisia compusilor de cianură în mediu ca urmare a avarierii sau pierderilor din 
conducta de transport a sterilelor. În cazul unei avarii la conductă, canalul de 
colectare de sub conductă va reţine întreaga cantitatea de steril. Fracţia lichidă 
a sterilelor va curge prin acest canal ajungând în bazinul iazului de decantare 
sau înapoi la uzina de procesare a minereului. 

• Emisiile de cianură în mediu ca urmare a unei scurgeri semnificative din iazul de 
sterile (vezi "Deversarea peste iazul de decantare") 

 Cedarea barajului principal ca urmare a 
• Încărcării seismice (cutremur); 
• Cedării fundaţiei; 
• Eroziunii sau avarierii conductelor; 
• Ameninţărilor artificiale. 

 
Este puţin probabilă, deoarece la proiectarea iazului de decantare au fost 

respectate toate standardele internaţionale şi naţionale. 
 

 Revărsarea apelor din iazul de decantare 
• Iazul de decantare este proiectat să reţină două evenimente cu precipitaţii 

maxime probabile. 
• Eventualitatea de a fi necesar să se înmagazineze mai mult de două 

evenimente precipitaţii maxime probabile este redusă. 
 
 

5.9.1.11 Politica de prevenire a accidentelor majore şi informaţiile ce se comunică 
publicului 

 
Întreaga sferă de cuprindere pentru măsurile de siguranţă în caz de accidente sau 

incidente este prezentată în Plan de intervenţie pentru situaţii de urgenţă şi deversări 
accidentale. 

Conform Articolului 6 din Directiva privind deşeurile miniere, iazul de decantare a 
sterilelor se supune reglementărilor Directivei II Seveso (96/82/CE, modificată de 
2003/105/CE). Cerinţele impuse de Directiva Seveso II sunt îndeplinite de Raport de 
securitate. Impactul transfrontieră este tratat în Articolul 16 al Directivei privind deşeurile 
miniere. 
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Se va elabora un plan detaliat de intervenţie în cazul unui accident major în cadrul 
Planului de intervenţie pentru situaţii de urgenţă şi deversări accidentale, pe baza 
protocoalelor recunoscute pe plan naţional şi internaţional. 

 
5.9.2 Sterile de extracţie 

 
5.9.2.1 Descrierea operaţiunilor generatoare de deşeuri 

 
Operaţiile miniere din Proiectul Roşia Montană vor implica tehnici specifice 

mineritului convenţional în carieră, incluzând forare şi puşcare, operaţii de încărcare şi 
transport, forare de găuri de puşcare, excavatoare hidraulice, încărcătoare frontale şi 
basculante cu tracţiune integrală. 

Pe baza evaluării din proiectul minier, carierele de extracţie conţinin aproximativ 
256,9 milioane tone de rocă sterilă, într-un raport steril – minereu de 1,2:1. Roca din 
carierele de agregate şi roca sterilă obţinută din operaţiile de pregătire a extracţiei vor fi 
utilizate după caz în construcţia barajelor sistemului iazului de decantare din Valea Corna şi 
a altor îndiguiri. În măsura în care nu va fi necesară în construcţii, roca sterilă va fi 
transportată către haldele Cetate şi/sau Cîrnic şi, prin minerit de transfer, în carierele 
epuizate (în special Cârnic, Orlea şi Jig). BAT xxxviiiprevede utilizarea mineritului de transfer 
dacă există o excavaţie în care roca poate fi depozitată în mod economic. 

În faza de proiectare, au fost alese atât metoda de extracţie a mineralului, cât şi ceea 
de procesare pe baza mai multor aspecte, mai ales legate de reducerea volumului de 
deşeuri generate şi a gradului de periculozitate a acestora.  Evaluarea acestor alternative 
este prezentată în Raportul la studiul EIM, Capitolul 5 („Alternative”). 

Analiza metodelor alternative de extracţie a minereului a arătat o producţie de 
deşeuri miniere considerabil mai mică în urma metodelor de exploatare în subteran. Pe de 
altă parte, aceste alternative ar fi generat costuri de obicei de cinci-zece ori mai mari decât 
exploatarea de suprafaţă.  Dificultatea controlului concentraţiei de minereu util este un alt 
impediment al exploatării în subteran.  Oricare dintre acestea ar putea avea un efect 
nefavorabil semnificativ asupra indicatorilor economici ai Proiectului. 

 
5.9.2.2 Cantităţi 

 
Tabelul 5-8 prezintă cantităţile totale de sterile de extracţie şi material de decopertă 

generate pe durata de existenţă a Proiectului. 
 

Tabel 5-8. Cantităţi de sterilă 
Elemente componente Cantitate 
Rocă sterilă (masivă) 256,9 milioane tone 
Descopertă  aprox. 0,59 milioane m3 

 
După cum s-a precizat în subcapitolul 5.9.2.1, o parte din roca sterilă şi materialul din 

descopertă va fi utilizată pentru construcţia îndiguirilor, în timp ce cantităţile rămase vor 
folosi la rambleierea carierelor, sau dacă acest lucru nu este posibil din punct de vedere 
economic, vor fi depozitate pe haldele de rocă sterilă. În tabelele de mai jos sunt prezentate 
cantităţile respective. 
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Tabel 5-9. Caracteristici fizice ale exploatărilor de suprafaţă 

Denumirea carierei Cantitate 
(1000 tone) 

Amprenta 
(ha) 

Cantitate umplutură 
(1000 tone) 

Umplută cu material din 
cariera… 

Cârnic 227,355 27,43 34,221 Cetate, Jig, Orlea  
Jig 15,525 18.2 13,944 Cetate 
Orlea 66,022 26,51 16,850 Cetate 
Cetate (marginea de sud) 162,930 4,93 1936 Jig 
Total 471,832 77,07 66951  

 
Tabel 5-10. Caracteristici fizice ale haldelor de steril la închidere 
Denumirea 
depozitului de roci sterile 

Amprenta (ha) cantitate (milioane tone) 

Cârnic 139.16 109.391 
Cetate 38.2 21.300 
Total 177,36 130.691 

 
Pentru construcţia barajului iazului de decantare se vor utiliza aproximativ 47 

milioane tone de rocă sterilă şi material din descopertă. 
 

5.9.2.3 Proprietăţi fizice/chimie 
 
Roca sterilă este roca cu concentraţii de aur şi argint (< 0,6 g/t aur), nerentabile din 

punct de vedere economic, ce va fi excavată pentru a se ajunge la minereu. Cea mai mare 
parte din această rocă sterilă va proveni de la exploatarea carierelor Cetate şi Cârnic (82%), 
restul cantităţii va rezulta de la carierele Orlea şi Jig. Roca sterilă rezultată din lucrările de 
deschidere a minei va fi compusă din dacit, brecie de explozie, roci sedimentare cretacice, 
brecie neagră şi andezit. Mare parte dintre aceste roci nu au suferit transformări, sau au 
suferit transformări hidrotermale de tipul argilizărilor (argilă-pirită), sau în proporţie mai mică 
alterări de cuarţ - adular - carbonaţi - pirită. Sulfurile care se pot oxida şi genera ape acide 
apar în rocile sterile supuse alterării, dar pot apare şi ca minerale primare în marnele negre 
predominante în cadrul formaţiunilor sedimentare cretacice. Cea mai mare parte a rocilor 
sterile va fi depozitată în haldele de rocă sterilă aflate în vecinătatea complexului de cariere 
şi a iazului de decantare. Haldele de roci sterile vor fi structuri inginereşti proiectate pentru a 
minimiza impactul asupra mediului şi a facilita procesul de închidere. 

O parte din roca sterilă va fi transportată din cariere pentru a fi utilizată la construcţia 
barajului iazului de decantare. Având în vedere că barajul se va ridica în „etape” succesive 
pe durata de existenţă a Proiectului pentru a permite acumularea de sterile de procesare 
solide, sterilele de extracţie pot continua să fie depuse în fazele de construcţie şi de 
exploatare.  În construcţia barajului, rocile potenţial generatoare de acid vor fi plasate 
selectiv în secţiunile mai profunde ale barajului pentru a minimiza oxidarea şi reacţia 
sulfurilor. 

În cadrul unei evaluări preliminare a posibilului impact al rocilor sterile asupra 
mediului s-a analizat compoziţia mineralogică a şase probe reprezentative. Pentru 
caracterizarea mineralogică s-au efectuat analize de microscopie optică. Studiul a indicat 
faptul că pirita potenţial generatoare de acid apare sub formă de granule independente sau 
prinse în cuarţ, sau sub formă de incluziuni în feldspaţi. Granulele de calcit (neutralizatoare 
de acid) au fost depistate în două din cele şase probe ca elemente minore sau 
microelemente. Feldspatul potasic, muscovitul şi caolinitul sunt frecvente în majoritatea 
probelor. Prezenţa piritei indică faptul că roca are anumit potenţial de generare de acid. Cu 
toate acestea, având în vedere că o parte din pirită este închisă în cuarţ, probabilitatea ca 
aceasta să reacţioneze cu apa şi oxigenul este redusă, astfel încât nu se va realiza întreg 
potenţialul rocii sterile de generare a apelor acide de drenaj. Date suplimentare cu privire la 
compoziţia elementelor principale şi a microelementelor din roca sterilă prognozată, 
rezultate în urma analizelor XRF (spectrometrie de fluorescenţă raze X) şi altor analize 
chimice sunt prezentate în Raportul tehnic, Caracterizarea geochimică. 

Din punct de vedere litologic roca sterilă este compusă din: 
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 Dacit; 

 Brecie de explozie; 

 Brecie neagră; 

 Andezit; şi  

 Roci sedimentare cretacice. 
 
Caracteristici radiologice: nu există indicaţii geologice sau tehnice în acest sens. 
 
Caracteristici fizice (Sursa: Studiu tehnic pentru Proiectul Roşia Montană, Volumul 

1, Text, martie 2005, elaborat de MWH Inc., Mining Group, subcapitolul 8.3) 
  

 Densitate umedă 1,7 t/m3 

 Unghi efectiv de forfecare 37° 

 Unghi total de forfecare 37° 
 
Caracteristici chimice  
 
S-a efectuat un program amplu de testare pentru determinarea caracteristicilor 

geochimice ale rocilor sterile. Acest program este descris în Raporul de analiză tehnică, 
Anexa B (Studiu de caracterizare geochimică). Testele au cuprins: 

 
 evaluări mineralogice; 

 testarea raportului acid-bază (ABA) a probelor de rocă sterilă, steril de procesare, 
minereu sărac şi rocă de construcţie; 

 teste de laborator de levigare în coloană pe termen lung a probelor de roci sterile; 

 teste de teren de levigare în coloană pe termen lung a unei game reprezentative de 
tipuri de roci sterile; 

 testări de laborator în celule umede a sterilelor de procesare din diferite compoziţii de 
minereu, încă în curs de desfăşurare. 

 
Aceste teste urmăresc să ofere date specifice amplasamentului cu privire la 

generarea potenţială de acid şi data iniţierii, dacă este cazul, a procesului de producere a 
apelor de mină care trebuie să se reflecte în planificarea operaţională a activităţii.  Testele 
efectuate până în prezent au produs suficiente rezultate care să permită caracterizarea şi 
elaborarea planurilor pentru Proiect. 

Dacitul şi brecia de explozie au fost clasificate mai detaliat după tipul alterării ca 
silicifiate/alterate potasic (abreviate SIK) şi nesilicifiate/nealterate potasic (NSIK), care este 
în general o alterare argilică, deşi poate include roci nealterate sau tipuri de alterări mai puţin 
intense. Clasificările s-au bazat pe modelul geologic şi modelul resurselor de minereu 
realizate pentru proiect şi utilizat pentru estimarea proporţiilor relative din fiecare categorie 
de rocă sterilă (Sursa: Raportul tehnic pentru Proiectul Roşia Montană, Volumul 3, Anexa B, 
Raportul de caracterizare geochimică, martie 2005, elaborat de MWH Inc., Mining Group, 
Tabelul 4.1)  
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Tabel 5-11. Caracteristici acid-bază ale rocilor sterile de la Roşia Montană 

 Litologie Procent 
de rocă sterilă 

Clasificare ABA 
 (potenţial de generare acid) 

Andezit 3.6 % Nu există 
Brecie neagră 15.3 % Probabil 
Dacit NSIK 16.9 % Posibil 
Dacit SIK 2.2 % Probabil 
Halde de rocă sterilă existente 0.2 % Likely 
Roci sedimentare 5.3 % Redus 
Brecie de explozie NSIK 52.5 % Redus 
Brecie de explozie SIK 4.0 % Probabil 
Clasificare medie ponderată 100 % Redus 

Notă: Caracteristicile privind potenţialul de generare de ape acide de drenaj pot fi numai 
parţial estimate pe baza litologiei. 

 
Caracterizare hidrochimică generală a materialului din steril: 
 

 Potenţial comportament de generare de ape acide pe o gamă largă de materiale 
determinat prin testarea ABA de laborator (Tabel 2). 

 În general roca sterilă solidă se poate deci caracteriza printr-un potenţial redus până 
la posibil de generare de ape acide cu potenţial de neutralizare ceva mai mare decât 
potenţialul de generare a acidului (Tabelul 2). 

 Sunt posibile perioade şi zone de generare de ape acide.  
 
Pe baza mediilor ponderate rezultate din analizele geochimice ale rocilor sterile, s-a 

determinat că masa de rocă sterilă în ansamblu va genera ape cu un pH aproape neutru. Cu 
toate acestea, alte teste efectuate pe tipuri specifice de roci sterile din zona mineralizată au 
indicat că cel puţin o parte din roca extrasă ar avea potenţial de generare de ape acide dacă 
este expusă la aer şi apă. În starea actuală, haldele de roci sterile reprezintă o acumulare 
eterogenă de diverse tipuri de roci cu potenţial diferit de generare de ape acide. Deşi testele 
indică faptul că cea mai mare parte a scurgerilor şi exfilitraţiilor din zona haldelor de steril 
sunt relativ nepericuloase, se preconizează că anumite zone pot totuşi genera ape acide. 
Totodată, compoziţia materialului de la suprafaţa haldelor de steril se va modifica în timp, pe 
parcursul formării haldelor, iar în anumite perioade pot avea loc generări de ape acide din 
anumite zone, care apoi încetează, dacă zona respectivă este acoperită cu material având 
un potenţial mai redus de generare de ape acide. Datorită caracterului variabil preconizat 
pentru potenţialul de generare de ape acide de la haldele de rocă sterilă, RMGC va 
introduce măsuri specifice de protejare a apelor subterane şi de suprafaţă ce ar putea fi 
afectate. 

 
 

5.9.2.4 Descrierea substanţelor chimice utilizate 
 
Materialul din haldele de roci sterile nu este tratat. 
 
 

5.9.2.5 Descrierea metodei de depozitare 
 
Rambleierea carierelor 
 
Depozitarea rocilor sterile în carierele de minereu este BAT dacă se poate utiliza 

"exploatarea cu transfer", însemnând transferul, în timpul operaţiunilor miniere, a rocii sterile 
de la cariera activă la o altă carieră deja exploatată. xxxix 
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În cadrul Proiectului Roşia Montană, pe baza bilanţului de steril din planul de minerit, 
a fost adoptată următoarea schemă: 

 
 Cariera Jig este complet rambleiată prin exploatare cu transfer 

 Carierele Orlea şi Cîrnic sunt parţial rambleiate prin exploatare cu transfer, astfel 
încât anumite părţi din pereţii carierelor nu sunt acoperiţi cu material de rambleu. 

 exploatarea cu transfer nu se poate aplica în cazul carierei Cetate care este 
exploatată ultima şi va fi inundată (se va depozita doar o cantitate mică de rocă 
sterilă în extremitatea sudică a carierei). 
 
 
Haldele de rocă sterilă 
 
Pentru fiecare haldă se vor realiza sisteme de drenaj. Stratul superficial de fundaţie 

din zonele de amplasare a haldelor de steril şi stivelor de minereu sărac este format din 
şisturi argiloase negre; solurile de suprafaţă constau în colluvium şi/sau şisturi alterate. 

În cadrul lucrărilor de amenajare a amplasamentului, solul vegetal şi subsolul vor fi 
îndepărtate şi folosite în faza de închidere. Solurile de fundaţie de sub haldele de roci sterile 
şi minereu sărac constau în şisturi negre alterate sau depozite colluviale formate din pământ 
argilos, nisip argilos şi argile nisipoase. Rezultatele testelor de laborator pentru probele 
recompactate din aceste materiale au indicat permeabilităţi scăzute (în intervalul 1 × 10-7 to 
1 × 10-10 m/sec). Prin urmare, descopertarea solului vegetal şi subsolului, fără a descoperta 
roca de bază alterată şi/sau depozitele coluviale va avea ca rezultat un strat cu 
permeabilitate scăzută la baza haldelor. 

Toate haldele vor fi prevăzute cu un strat drenant la bază. Stratul drenant va fi 
realizat din rocă granulată rezistentă utilizând materialul de descopertă sau roca sterilă. 
Acest material grosier de drenaj va asigura o diferenţă mare în ceea ce priveşte 
permeabilitatea faţă de solurile native cu permeabilitate scăzută şi va facilita drenajul lateral 
al tuturor scurgerilor către perimetrul haldei. 

În jurul haldelor vor fi amenajate şanţuri care vor colecta apele de şiroire şi le vor 
dirija în jurul acestor depozite. Scurgerile de suprafaţă de pe haldele de steril vor fi dirijate 
către sistemul de gospodărire a apelor şi vor fi colectate în iazul de decantare sau într-o altă 
structură de retenţie, de unde vor fi pompate către staţia de epurare a apelor uzate 
industriale sau către uzina de procesare. 

Utilizarea solurilor de fundaţie cu permeabilitate scăzută împreună cu drenajul lateral 
la baza haldelor va minimiza potenţialul de infiltrare a apelor acide de drenaj, dacă acestea 
apar, în apa subterană. Cu toate acestea, orice scurgere potenţială de la haldele de rocă 
sterilă sau minereu sărac va curge către valea Corna sau valea Roşia. 

Rocile sterile vor fi clasificate în funcţie de potenţialul lor de a genera ape acide şi vor 
fi depozitate în locuri special amenajate pentru a minimiza acest fenomen. Se va 
implementa un sistem de repartizare a rocilor sterile ce va fi descris în detaliu în Planul de 
reabilitare şi închidere a minei şi care este prezentat pe scurt în subcapitolul 5.9.3. 

Suprafeţele şi cantităţile depozitate în haldele de roci sterile sunt date în Tabelul 
5.9.11 ( in EN version it is 5.9-9): Caracteristici fizice ale haldelor de rocă sterilă la închidere, 
iar cantităţile rambleiate în cariere sunt date în tabelul 5-8 (En version it is 5.9-8): 
Caracteristici fizice ale carierelor. 

 
 

5.9.2.6 Sistemul de transport a deşeurilor 
 
Excavatoarele hidraulice şi autobasculantele vor constitui utilajele principale pentru 

încărcare şi transport. Roca sterilă va fi transportată pe drumuri special amenajate către 
carierele exploatate (exploatare cu transfer) sau către halde. 
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Distanţele variază între 1 şi 3 km. Roca sterilă va fi transportată în stare uscată. 
5.9.2.7 Situaţia terenurilor ce vor fi afectate de instalaţia de deşeuri 

 
Halda de rocă sterilă Cârnic: Se propune ca atât halda de roci sterile Cârnic (vezi 

subcapitolul 5.9), cât şi iazul de decantare să fie amplasate pe Valea Corna. 
Utilizarea terenului în văile Roşia şi Corna este reprezentată în principal de 

agricultură, cu o serie de gospodării ţărăneşti dispuse în lungul firului văii. Activitatea 
agricolă constă din păşunatul vitelor şi oilor, fâneţele fiind cosite pentru fân folosit ca nutreţ 
în perioada iernii. Mici suprafeţe de teren din albia îngustă a văii şi de pe pantele mai puţin 
abrupte au fost cultivate cu rădăcinoase, legume şi pomi fructiferi. Aceste suprafeţe 
reprezintă totuşi o parte foarte mică din totalul terenurilor agricole. Pe ansamblu, această 
secţiune a văii are în general folosinţe agricole reduse (în general Clasa V pentru păşuni şi 
fâneţe), deşi există şi zone pretabile la păşuni din Clasa II. Culturile (de pomi şi cartofi) se 
limitează la Clasa VIII sau mai puţin.  

Pierderea terenurilor şi folosinţelor actuale din Valea Corna au fost evaluate ca 
având o însemnătate moderată la scară locală. Cu toate acestea, la scară regională, 
pierderea unei astfel de suprafeţe de teren agricol de clasă inferioară nu este semnificativă. 

Cariera şi amplasamentul de depozitare a rocilor sterile Cetate: Folosinţa actuală a 
terenului pe această suprafaţă este mixtă, constând din activităţile de extracţie existente, 
inclusiv în cariere şi zone de depozitare a deşeurilor; aflorimente; păduri mai ales de 
conifere; precum şi zone de dezvoltare urbană şi peri-urbană. 

O mare parte a amplasamentului constă din zone de exploatare minieră actuale sau 
istorice. Folosinţa acestor zone nu se va modifica prin proiectul de dezvoltare şi ca atare nu 
a fost identificat nici un impact asupra folosinţei terenurilor. Resursa de sol asociată vechilor 
perimetre miniere este semnificativ epuizată, lăsând în urmă fie roci la suprafaţă,fie soluri 
brute de mică adâncime, rezultate din alterarea materialelor in situ care nu au dezvoltat încă 
un orizont biologic activ. Acestea nu sunt prin urmare capabile să susţină folosinţe 
productive. 

Aceste soluri sunt acoperite în majoritate de păduri de conifere cu potenţial foarte 
scăzut de utilizare a terenului şi care, datorită stratului subţire de sol şi pantelor foarte 
abrupte, sunt clasificate ca terenuri de păşune de Clasa VI. Se menţionează că, Clasa I 
reprezintă condiţiile optime, iar Clasa X condiţiile cel mai puţin favorabile. Evaluarea gradului 
de calitate a folosinţelor tradiţionale ale terenurilor din zona de impact a proiectului (păşuni, 
fâneţe, livezi şi cultura cartofului) arată că folosinţa pentru păşune reprezintă cel mai înalt 
grad sau clasă de calitate (Clasa VI pentru păşune) dintre cele patru folosinţe evaluate. 

 
 

5.9.2.8 Descrierea impactului posibil asupra mediului 
 
Apa 
 
Depozitele de rocă sterilă pot avea impact asupra calităţii apei subterane sau de 

suprafaţă. Testele privind bilanţul acid-bază efectuate pe probe de rocă sterilă prezentate în 
Raportul tehnic, Anexa B - Studiu de caracterizare geochimică a identificat următoarea 
caracterizare geochimică a rocii sterile anticipată pentru întreaga perioadă de viaţă a minei. 
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Tabel 5-12. Calitatea apelor de exfiltraţie provenite de la haldele de rocă sterilă 
(exemple) 

Indicator Unităţi Exfiltraţii Cetate 
(Punctul S031) 

Levigat în 
coloană pe teren ((VXB07) 

pH Unităţi standard 6.5 7.0 
Conductivitate mS/cm 489 3340 
Calciu mg/L 62.4 327 
Magneziu mg/L 18.4 458 
Natriu mg/L 6.12 14.4 
Sulfat mg/L 140 2168 
Arsen mg/L 0.0048 0.0093 
Cadmiu mg/L 0.0024 ND 
Crom mg/L 0.0019 0.0181 
Cupru mg/L 0.0058 0.0171 
Fier mg/L 1.1 0.06 
Mangan mg/L 0.675 0.50 
Nichel mg/L 0.0049 0.0397 
Seleniu mg/L 0.0092 0.0426 
Zinc mg/L 0.0226 0.186 
Notă: Date colectate de RMGC din punctul So31; ND = nu s-a detectat 

 
Bilanţul a indicat "deloc" sau "potenţial scăzut de generare acid" pentru 61,4% din 

roca sterilă (ceea ce domină clar caracterizarea geochimică), în timp ce materialul clasificat 
cu potenţial "probabil" sau "posibil" reprezintă 38.6% din totalul rocii sterile. Pe ansamblu, se 
remarcă un potenţial clar de neutralizare al rocii sterile ce va fi depozitată pe haldele de steril 
sau rambleiată în cariere prin procedeul exploatării cu transfer. 

Principala concluzie cu privire la previziunile asupra calităţii exfiltraţiilor provenite de 
la rocile sterile, rezultată în urma programului de testare geochimică, este că acestea 
prezintă caracteristicile unei ape acide de drenaj neutralizate, cu pH neutru, concentraţii 
reduse de metale grele, dar având conţinuturi ridicate de sulfat, calciu, magneziu şi TSD 
(total solide dizolvate). Se preconizează că exfiltraţiile vor fi similare celor de la halda Cetate 
(coloana a treia din Tabelul 5-12:  

Încapsularea materialelor potenţial generatoare de acid prin depozitare în halde sau 
plasarea unui strat de acoperire mai sofisticat deasupra materialului potenţial generator de 
acid depus în cariere, va face ca exfiltraţiile din porţiunile cu roci negeneratoare de acid să 
domine în mod clar, iar apele exfiltrate din haldele de steril vor putea fi evacuate fără 
epurare în faza de închidere şi post-închidere. 

 
În faza de exploatare, când se vor obţine mai multe rezultate cu relevanţă din punct 

de vedere statistic pe probe de steril, predicţia compoziţiei chimice a exfiltraţiilor din rocile de 
exploatare va fi actualizată permanent. 

 
Emisii de praf şi gaze provenite de la depozitul de deşeuri 
 
La transportul materialului steril se produc emisii de praf. Prezentarea detaliată a 

emisiilor de praf provenite de la transportul materialului steril este cuprinsă în subcapitolul 
4.2 din Raportul la studiul EIM şi în Planul de management al calităţii aerului. 

Măsurile de diminuare cuprind stropirea cu apă a drumurilor de transport şi 
materialului steril. 

Materialul steril cu granulaţie fină neacoperit poate genera praf, care va fi suprimat în 
faza de închidere prin acoperirea materialului cu un strat de sol. 
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5.9.3 Descrierea măsurilor preventive pentru minimizarea impactului 
 
Conform articolului 10 din Directiva privind deşeurile miniere, operatorul, în momentul 

amplasării deşeurilor extractive înapoi în golul de excavaţie (carieră) în scop de reabilitare şi 
construcţie, va adopta măsuri corespunzătoare care să asigure: 

 
 stabilitatea deşeurilor extractive; 

 prevenirea poluării solului şi a apei; 

 efectuarea unei monitorizări suficiente. 
 
Articolul 13 (5) din Directiva privind deşeurile miniere prevede că, la amplasarea 

deşeurilor extractive înapoi în golurile de excavaţie, ce vor fi lăsate să se umple cu apă după 
închidere, operatorul va trebui să adopte măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza 
deteriorarea stării apei şi poluarea solului. 

Minimizarea impactului este realizată datorită condiţiilor naturale favorabile şi prin 
metode tehnice descrise în cele ce urmează: 

 
Hidrogeologia Văii Roşia 
 
Exfiltraţiile din halda de roci sterile Cârnic ajung în valea Corna care a fost 

caracterizată în Secţiunea 3.2.7.1.9, în legătură cu sistemul  iazului de decantare. 
Exfiltraţiile de la halda Cetate şi de la carierele rambleiate ajung în cele din urmă în 

Valea Roşia. 
Valea Roşia este asemănătoare văii Corna (vezi subcapitolul 5.9.1.9) în privinţa 

faptului că există două elemente principale ale sistemului hidrogeologic care fac ca valea 
Roşia să poată fi folosită pentru colectarea scurgerilor de ape acide de drenaj, protejându-se 
totuşi resursele de apă subterană. Aceste elemente se referă la caracteristicile de pârâu 
colector din valea Roşia şi la o formaţiune geologică cu permeabilitate scăzută dispusă sub 
barajul Cetate de captare a apelor acide şi bazinul de acumulare aferent. 

 
 Condiţii de „acumulare de debit”: Barajul de captare a apelor Cetate şi zona de 

depozitare a deşeurilor de extracţie Cetate se află pe valea Roşiei.  Mai multe 
piezometre amplasate în vecinătatea barajului şi a depozitului de deşeuri de extracţie 
au fost utilizate pentru interpretarea modului de curgere a apei subterane în această 
vale. Contururile interpretate indică o direcţie variabilă de curgere a apei subterane 
(dinspre nord, sud şi vest) înspre axul văii.  Aceste date arată că pârâul acumulează 
debit, ceea ce sugerează că apele care curg în prezent în bazinul văii Roşiei sau 
reîncarcă stratul acvifer se scurg înspre vale şi nu vor migra spre văi adiacente, 
precum şi faptul că apele subterane şi că apele subterane sunt reţinute.   Mai multe 
informaţii cu privire la această situaţie şi detalii privind punctele de măsurare a 
nivelului apei sunt cuprinse în Raportul condiţiilor hidrogeologice niţiale (Raportul 
condiţiilor iniţiale 3) 

 Acvaticul subteran: Datele hidrogeologice arată că există un gradient vertical 
descendent între stratul aluvionar şi roca de bază şi între porţiunile superioare şi 
inferioare ale rocii de bază, care va determina o scurgere în profunzime a apei 
subterane.  Cu toate acestea, în valea Cornei, caracterul dominant al curgerii 
subterane este pe orizontală, iar conductivitatea hidraulică redusă a rocii de bază 
competente (1 × 10-7 la 1 × 10-9 m/s) creează condiţii pentru ca apa subterană să 
continue cu o mare probabilitate să se evacueze în pârâu şi/sau să asigure debitul 
salubru. Aceste observaţii au fost confirmate de măsurătorile nivelului apei în 
multiplele instalaţii piezometrice din vale. Prin urmare, sistemul apelor de suprafaţă şi 
subterane din valea Roşiei se va limita la sistemul de mică adâncime (debit salubru) 
şi la sistemul apelor de suprafaţă. 
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Măsuri  tehnice de retenţie pe valea Rosia 
 
Valea Roşia este asemănătoare Văii Corna şi prin faptul că elementele constructive 

ale barajului de captare a apelor Cetate (vezi Planşa 5.15-6 pentru detalii în secţiune) vor 
contribui de asemenea semnificativ la protecţia apelor subterane. Aceste elemente sunt 
încastrarea miezului barajului în substrat, ca şi strategia de menţinere a unui nivel scăzut al 
apei din lac în condiţii normale de exploatare. Aceste măsuri au ca scop ca, împreună cu 
condiţiile hidrogeologice favorabile din valea Roşiei, să asigure protecţia apei subterane.  
Fiecare măsură este descrisă mai detaliat în continuare. 

 
 Baraj cu nucleu cu permeabilitate redusă şi barieră pentru exfiltraţii; după cum se 

observă în Planşa 3.2-7, barajul de captare a apelor Cetate va conţine un miez care 
se va ridica până la coronamentul barajului. Miezul va fi construit din argilă prăfoasă 
recompactat şi depozite coluviale obţinute din cadrul văii.  La piciorul acestui miez se 
va executa un şanţ de întrerupere a curgerii pe toată lungimea barajului, prin toate 
depozitele aluvionare care se întâlnesc pe fundul văii. În plus, la baza peretelui de 
argilă construit în interiorul acestui şanţ se va plasa lapte de ciment pe porţiunea 
superioară a rocii de bază, care să asigure etanşarea zonei de contact prin care s-ar 
putea scurge exfiltraţii.  

 Exploatarea iazului: Barajul de captare a apelor Cetate are ca scop oprirea 
exfiltraţiilor şi scurgerilor de ape de mină din lucrări de mină istorice, precum şi din 
excavaţiile noi.  Apa din iaz va fi pompată regulat la staţia de epurare, unde va fi 
tratată şi apoi evacuată în mediu sau reciclată la uzina de procesare ca apă 
tehnologică.  Nivelul de exploatare a apei din iaz este de aşteptat să rămână scăzut 
datorită cerinţei continue de apă pentru epurare şi utilizare în procesul tehnologic.  
De aceea, potenţialul de exfiltrare din bazin va fi foarte limitat.  Ar putea avea loc 
evacuări în cazul improbabil de producere a unor precipitaţii în 24 de ore cu 
probabilitate de revenire de 1 la 100 de ani.  De fapt, dacă iazul va fi exploatat la 
nivelul normal de funcţionare, vor putea fi reţinute viituri echivalente unor precipitaţii 
de 24 h cu probabilitate de 1 la 100 000 ani.  În condiţii normale de exploatare, diluţia 
va fi suficientă pentru a se putea respecta standardele de evacuare, eventual cu 
excepţia valorii pH-ului.   Realizarea valorii pH-ului neutru din standard în urma unui 
fenomen de precipitaţii extreme nu este posibilă deoarece chiar apa din precipitaţii 
este de obicei slab acidă şi nu respectă valorile admise în legislaţie, cuprinse în 
domeniul 6,5 şi 8,5 (NTPA 001/2005).  Cu toate acestea, ca măsură de diminuare, 
deversorul barajului şi umplutura acestuia vor fi construite din calcar pentru a mai 
adăuga alcalinitate şi a creşte valoarea pH-ului în apele evacuate în perioade de 
precipitaţii extreme. 
 
Strategia de separare a deşeurilor 
 
În vederea minimizării formării de ape acide, RMGC va implementa o strategie de 

separare şi încapsulare, care este descrisă în cele ce urmează:  
 

 Haldele de roci sterile vor fi înălţate folosind o combinaţie de haldare pe taluz şi 
haldare pe treaptă. Haldarea pe taluz va fi utilizată pentru baza haldelor şi pentru 
conturul exterior al haldei unde se foloseşte materialul NGA, în timp ce haldarea pe 
treaptă care realizează un grad mai ridicat de compactare va fi utilizată pentru părţile 
din interior ale haldei unde se depozitează materialul PGA. Compactarea realizată 
prin haldare pe treaptă duce la minimizarea expunerii la oxigen şi apă în jurul masei 
de material PGA compactat. Haldarea pe treaptă permite utilizarea unui strat de 
acoperire relativ subţire fără cerinţe stricte aplicate asupra haldelor de steril. 

 Materialul potenţial generator de acid va fi depozitat la capăt pe o porţiune restrânsă 
de pe marginea exterioară a haldelor şi va fi acoperit cu un sistem de acoperire mai 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Plan de Management al Deseurilor 

 

 
Secţiunea 5: Deşeuri extractive 

Pagina 47 din 138 

puţin permeabil decât porţiunea (mai mare) de material negenerator de acid unde 
pătrunderea apei şi a oxigenului este mai puţin gravă. Ori de câte ori va fi posibil din 
punct de vedere tehnologic, materialul potenţial generator de acid depus la capăt 
potrivit planului de extracţie va fi acoperit şi încapsulat cu material negenerator de 
acid mutat după închiderea exploatării, pentru a minimiza necesarul de sol şi sol fertil 
pentru o acoperire mai complexă. 

 Materialul care va fi depus înapoi în carieră va fi sortat astfel încât roca potenţial 
generatoare de acid să fie plasată mai ales pe fundul carierei sau să fie acoperită cu 
cel puţin 10 m de material negenerator de acid, astfel încât să se minimizeze 
contactul acesteia cu oxigenul. 
 
Planul de reabilitare şi închidere a minei conţine mai multe detalii cu privire la 

sistemul de repartizare a rocilor sterile. 
 
Epurarea apei 
 
În faza de exploatare (respectiv unde depozitarea în halde a materialului generator 

de ape acide nu este încă finalizată şi materialul generator de acid depozitat la capăt poate 
să nu fie încă acoperit), este posibilă producerea unor ape acide care necesită epurare. În 
acest caz, apa captată în şanţurile de drenaj din jurul depozitelor de steril va fi dirijată spre 
staţia de epurare a apelor acide înainte de a fi evacuată în mediu. 

Apa infiltrată în deşeurile de extracţie folosite pentru umplerea carierelor şi ajunsă în 
final în lucrări miniere subterane va fi captată în final de barajul Cetate. Aceasta va fi apoi 
pompată către staţia de epurare a apelor acide în vederea epurării. 

 
Instalarea stratului de acoperire 
În faza de închidere peste haldele de rocă sterilă şi carierele rambleiate se va 

aşterne un strat de acoperire. 
Pentru materialele negeneratoare de acid şi porţiunile din haldă unde este depus 

material potenţial generator de acid „încapsulat" în materiale negeneratoare de acid, criteriile 
de proiectare a sistemelor de acoperire sunt următoarele: 

 
 prevenirea accesului involuntar la deşeuri; 

 asigurarea suportului pentru vegetaţiei; 

 îmbunătăţirea impactului vizual; 

 prevenirea eroziunii eoliene a prafului din deşeuri; 

 controlul eroziunii. 
 
Grosimea minimă pentru realizarea criteriilor de proiectare în cazul materialului NAG 

este de 30 cm, fiind compusă din: 
 

 10 cm sol vegetal; acoperit cu vegetaţie 

 20 cm de sol din nisip argilos 
În plus, pentru materialele potenţial generatoare de acid depuse la capăt fără 

încapsulare în material negenerator de acid, criteriile de proiectare conţin în plus 
următoarele: 

 
 minimizarea infiltrărilor de apă în deşeuri; 

 minimizarea expunerii sterilelor la oxigen.  
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Pentru a realiza aceste criterii suplimentare, stratul acoperitor trebuie să fie 
semnificativ mai gros, şi să asigure suficientă stabilitate a proprietăţilor hidraulice şi de 
transport al gazelor pe termen lung.  

Pe baza experienţei internaţionale, adaptate la condiţiile climatice, se propune 
următoarea acoperire de stocare şi eliberare (SRC), completată printr-un strat de difuzie 
scăzută a oxigenului (comparabil cu sistemele similare de închidere din UExl,xli): 

 
 un strat de sol vegetal de 10 cm; cu vegetaţie de plante cu rădăcini puţin adânci, cum 

ar fi iarba pentru prevenirea eroziunii şi facilitarea evapo-transpiraţiei; 

 un strat de sol din nisip argilos de 80-140 cm; 

 un strat de sol din nisip argilos compactat, de 30-40 cm grosime cu rol de barieră de 
oxigen. 
 
Datorită compactării, bariera pentru oxigen menţine un grad ridicat de saturaţie în 

pori şi astfel are loc o inhibare eficientă a difuziei oxigenului (difuzia oxigenului este în foarte 
mare măsură dependentă de saturarea porilor solului cu apă). Utilizarea barierelor pentru 
oxigen saturate de apă ca făcând parte din stratul acoperitor este BATxlii. Stabilitatea pe 
termen lung a barierei pentru oxigen poate fi garantată dacă crăpăturile datorită îngheţului, 
penetrarea rădăcinilor şi alte efecte perturbante cu acţiune îndelungată sunt preîntâmpinate. 
Standardele naţionale prevăd 90 cm pentru construcţiile protejate la îngheţ. Testările 
descrise în Planul de reabilitare şi închidere a minei vor demonstra în condiţiile specifice 
amplasamentului că penetrarea rădăcinilor speciilor locale nu deteriorează bariera pentru 
oxigen, dar dacă aceasta devine o potenţială problemă, configuraţia stratului acoperitor va fi 
modificată. 

Pe lângă reducerea semnificativă a difuziei oxigenului, stratul de acoperire a rocilor 
potenţial generatoare de acid va conduce şi la o reducere a infiltraţiilor. Pe baza experienţei 
internaţionale în sisteme de acoperire similarexliii, rata de infiltrare în sisteme de acoperire 
comparabile în condiţii climatice asemănătoare cu cele de la Roşia Montană este de ordinul 
a 10-20 % din precipitaţiile anuale. Deoarece nu există încă datele pentru zona Proiectului, 
această concluzie se bazează pe studii de caz relevante şi comparabile. Unul dintre cele 
mai mari proiecte de închidere de mină din Europa, dar şi din lume, este proiectul de 
remediere de la Wismut (Germania)xliv. În cadrul acestui program de închidere a minei au 
fost construite diferite tipuri de acoperire cu sol pe circa 30 de halde de deşeuri extractive, 
cariere umplute cu deşeuri şi iazuri de decantare din circa zece amplasamente de extracţie 
şi procesare pe o suprafaţă totală de aproximativ 1000 ha. Tipurile de acoperire proiectate 
de Wismut pe baza BAT includ şi trei tipuri analizate pentru Roşia Montană, respectiv strat 
subţire, care trebuie să respecte cerinţele minime pentru acoperire(controlul eroziunii, 
reacoperirea cu vegetaţie, prevenirea accesului la sterilele de extracţie sau de procesare), 
precum şi straturi mai sofisticate de stocare şi eliberare conform descrierii de mai sus.  A 
fost dobândită multă experienţă privind performanţele sistemelor de acoperire cu stocare şi 
eliberare, care sunt tipul de acoperire cel mai frecvent folosit pe amplasamentele Wismut şi 
din alte părţi. 

Mai multe informaţii cu privire la acest sistem de acoperire se găsesc în Planul de 
reabilitare şi închidere a minei. 

În concluzie, sistemul apelor de suprafaţă şi subterane din valea Roşia va fi efectiv 
un sistem închis, fără scăpări în aval ale apelor cu impact asupra mediului colectate, decât 
în circumstanţe extraordinare, cum ar fi evenimentele hidrologice extreme (deşi diluţia creată 
în timpul acestor evenimente ar trebui să ducă la concentraţii sub valorile standard). Toate 
acestea vor fi realizate datorită efectelor combinate ale: 
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 condiţii hidrogeologice favorabile (respectiv pârâu colector); 

 condiţii geologice favorabile (respectiv permeabilitate redusă a rocii de bază şi a 
materialelor coluviale);  

 măsurilor constructive adecvate (respectiv instalarea unui baraj cu miez de 
permeabilitate redusă, instalarea unui perete de întrerupere a curgerii printr-un şanţ 
excavat prin materialele aluvionare şi etanşarea suprafeţei de contact cu roca de 
bază, epurarea exfiltraţiilor, separarea roilor sterile şi depunerea în etaje a 
materialelor potenţial generatoare de acid, plasarea unui strat de acoperire complex 
peste materialele potenţial generatoare de acid. 
 
 

5.9.3.1 Identificarea pericolelor de accidente posibile 
 
Un pericol de accident posibil al depozitelor de steril este asociat instabilităţii pantelor 

şi prăbuşirii versanţilor, care duce la deplasarea materialelor depozitate şi poate accidenta 
muncitorii sau avaria bunuri. Însă proiectul haldelor de steril urmează ghidul de prevenire a 
cedării versanţilor. 

 
5.9.4 Nămol de epurare a apelor acide 

 
5.9.4.1 Descrierea operaţiunilor generatoare de deşeuri  

 
Din analiza calităţii apei din diferite surse (vezi Tabelul 5-6 şi Tabelul 5-12) rezultă 

clar că staţia de epurare a apei trebuie să facă faţă următorilor constituenţi:  
 

 pH; 

 metale grele; 

 nemetale (arsen); 

 săruri neutre (sulfat, calciu). 
 
Precipitarea cu var pentru epurarea apelor acide, eventual cu adăugare de săruri 

ferice pentru îndepărtarea arsenului este BATxlv. Însă prin simpla precipitare cu var nu se 
realizează valorile limită naţionale stricte referitoare la sulfat şi calciu în efluent (şi la TSD 
care, ca parametru însumat, este strâns legat de cei de mai sus). De aceea, au fost 
investigate şi comparate tehnologii adiţionale care ar putea fi utilizate pe lângă epurarea cu 
var.   O evaluare aprofundată a tehnologiilor fezabile şi selectarea tehnologiei preferabile în 
baza cunoştinţelor actuale este prezentată în Capitolul 5 (Alternative) al Raportului la studiul 
EIM. 

Soluţia optimă pentru încadrarea în valorile normativului NTPA 001/2005 pentru toţi 
constituenţii apelor a fost următoarea combinare a procedeelor de precipitare cu gips şi 
etringită: 

 
1. Precipitare cu var până la obţinerea pH=10,5, separarea nămolului cu gips; 
2. Precipitarea cu etringit până la obţinerea pH=11,5, separare a nămolului cu etringit; 
3. Re-neutralizare până la pH=8,5 cu HCl sau CO2. 

 
Procesul de epurare a apei şi cantităţile aferente de deşeuri rezultate din procesele 

cu gips/etringit au fost modelate într-un raport efectuat pentru efluentul actual al galeriei 714 
cu ajutorul unui cod (AquaC) bazat în principal pe PHREEQ-C.  
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Presupunând conservativ o concentraţie de sulfat de 2.000-3.000 mg/l şi concentraţii 
totale de fier de 300 -600 mg/l, o generare specifică de deşeuri de 10 kg/m³ (rotunjit) 
reziduuri uscate este o predicţie rezonabilă şi suficient de conservativă. 

 
Epurare pe mal 
 
În perioada de închidere se prevede un sistem local suplimentar de epurare pentru 

apa de la Cariera Cetate pentru neutralizarea apelor acide şi menţinerea unei stări 
nepoluate a mediului, astfel încât lacul din carieră să îşi îndeplinească scopul favorabil în 
perioada de după închidere (vezi Planul de reabilitare şi închidere a minei). 

Se prevede construcţia unei staţii de epurare locale care va funcţiona prin adăugarea 
de var în apa extrasă din carieră care va fi astfel neutralizată şi apoi descărcată înapoi în 
carieră. Cariera va fi folosită ca iaz de decantare pentru precipitaţi având avantajul că nu va 
mai fi necesar un sistem separat de gestiune sau eliminare a deşeurilor. Adăugarea de 
substanţe alcaline în exces în apa pompată înapoi în lac ajută la menţinerea unui pH tampon 
cu ajutorul căruia calitatea apei să rămână benignă până când componentele bogate în 
sulfuri de pe pereţii carierelor (aflaţi sub nivelul de la care pot fi colectate şi evacuate 
gravitaţional în valea Roşiei) care necesită epurare vor înceta să se oxideze şi să genereze 
scurgeri de suprafaţă cu pH scăzut. 

Deoarece apa din carieră nu este evacuată în mediu în afara perimetrului Proiectului, 
calitatea apei din lac nu trebuie să întrunească valorile standardului NTPA 001/2005, 
trebuind doar să rămână în domeniul de neutralitate pentru a nu distruge speciile acvatice şi 
a servi păsărilor şi animalelor ca apă de băut şi de scăldat. Pe baza modelării 
hidrochimicexlvi, adăugarea a 0,65 kg Ca(OH)2 la fiecare m³ de apă va fi suficient pentru a 
neutraliza apa şi a adăuga un surplus de alcalinitate (pH-ul apei evacuate în lac va fi 9). 
Cantitatea specifică de deşeuri de epurare rezultată din epurarea în lac este de 1,1 kg 
(substanţă uscată) la fiecare m³. 

La o capacitate de epurare de 1000 m³/h, o înlocuire a volumului de apă din lacul 
carierei s-ar efectua în aproximativ un an, astfel încât în carieră s-ar depune anual 
aproximativ 10000 tone (substanţă uscată) de nămol format din gips şi hidroxizi. Această 
cantitate este foarte mică în comparaţie cu volumul lacului de carieră. 

Epurarea în carieră (folosind lacul ca bazin de sedimentare) este o practică 
internaţionalăxlvii, xlviii, xlix prezentând următoarele avantaje: 

 
 potenţialul de neutralizare al nămolului poate fi utilizat pentru realizarea unui pH 

tampon în carieră; 

 costurile sunt mai mici pentru că nămolul îngroşat nu trebuie deshidratat; 

 nu este necesară exploatarea şi întreţinerea unui nou amplasament pentru 
depozitarea deşeurilor. 
 

5.9.4.2 Cantităţi 
 
În Tabelele 5-13 si 5-14 sunt prezentate sintetic deşeurile de epurarea acidităţii, 

sulfatului, calciului şi metalelor în faza de închidere şi post închidere. Se specifică din nou 
faptul că ipotezele pe care se bazează aceste calcule estimative sunt conservatoare, 
conform cerinţelor Anexei 3 din MO 863/ 2002l, pentru cazurile în care nu se pot elimina 
toate incertitudinile acestor ipoteze. 
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Tabel 5-13. : Deşeuri generate de tratarea pH-ului, SO4, Ca şi metalelor, faza de 
operare  

Flux* Debit 
(m³/h) 

Cantitate 
totală generată 

(t/an) 
De la barajul Cetate la staţia 
de epurare a AAD (#27) 280 24528 

azul de colectare a drenajului 
de pe halda de rocă sterilă 
Cârnic către staţia de 
epurare a AAD (#31) 

32 2803 

Sistemul secundar de 
retenţie către staţia de 
epurare a AAD (#19) 

-  

Total 312 27331 
* Cifrele din paranteză se referă la Schema bilanţului de apăli care se regăseşte şi în Planul de 

gospodărire a apei şi de control al eroziunii şi în Capitolul 4.1 al Raportului la studiul EIM  
 
Aceasta corespunde unei cantităţi totale de 465,000 tone (substanţă uscată) pentru 

întreaga perioadă de operare. 
 

Tabel 5-14. Generarea  de de deşeuri prin epurarea acidităţii, sulfatului, calciului şi 
metalelor, faza de închidere 

Flux* Debit 
(m³/h) 

Cantitate specific de deşeuri 
generate 
(kg substanţă uscată/ m³) 

Cantitate 
 totală generată (t/an) 

De la barajul Cetate la staţia de 
epurare a AAD (#27) 

221 10 19360 

Iazul de colectare a drenajului de pe 
halda de rocă sterilă Cârnic către 
staţia de epurare a AAD (#31) 

 10  

Sistemul secundar de retenţie către 
staţia de epurare a AAD (#19) 

77 10 6745 

Subtotal 298 10 26105 
Epurare locală/în carieră 1000 1.1 9636 

* Cifrele din paranteză se referă la Schema bilanţului de apălii care se regăseşte şi în Planul de 
gospodărire a apei şi control al eroziunii şi de control al eroziunii şi din Capitolul 4.1 al 
Raportului la studiul EIM 

 
5.9.4.3 Proprietăţi fizice/chimie 

 
Reziduurile din epurarea acidităţii, sulfatului, calciului şi metalelor din apă pot fi 

caracterizate ca flux de deşeuri minor din punct de vedere al cantităţii şi relevanţei din punct 
de vedere al mediului.  Caracteristicile fizice şi radiologice, precum şi compoziţia chimică pot 
fi caracterizate după cum urmează: 

Reziduurile din precipitarea ca gips vor fi separate. Ca urmare a precipitării cu 
carbonat de calciu se va genera circa 1 kg substanţă uscată/m3 de nămol, constând mai ales 
din hidroxid feric (aproximativ 0,6 kg substanţă uscată/m3) şi gips (aproximativ 0,4 kg 
substanţă uscată/m3). 

Levigatul nămolului conţine calciu şi sulfat. Concentraţiile vor fi reduse la limita de 
solubilitate a gipsului. Cu toate acestea, în levigat nu vor fi evacuate şi metale grele, cu 
excepţia condiţiilor de aciditate. 

Ca urmare a precipitării ca etringită se va genera o cantitate de cca. 6 kg substanţă 
uscată/m3 de apă epurată, aproape în întregime sub formă de etringit. Din punct de vedere 
chimic, etringitul este un sulfat Hidroxi-aluminat de sulfat hidratat cu calciu (Hydrated 
Calcium Aluminum Sulfate Hydroxide) având următoarea formulă: 

 
Ca6Al2(SO4)3(OH)12 - 26H2O. 
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Levigatul nămolului nu conţine concentraţii semnificative de nici un poluant, decât 

dacă este levigat în condiţii acide în care se solubilizează atât aluminiul, cât şi calciul şi 
sulfatul.   

Caracteristici radiologice: nu există indicii geologice sau tehnice în acest sens. 
 

5.9.4.4 Descrierea substanţelor chimice utilizate 
 
În procesul de epurare a apelor acide de drenaj se utilizează următoarele substanţe: 
 

 Ca(OH)2 pentru creşterea valorii pH-ului şi precipitarea gipsului; 

 Aluminat de calciu ("var Walhalla") pentru creşterea valorii pH-ului şi precipitarea 
etringiteii 

 HCl sau CO2 pentru re-neutralizare  

 Agenţi de floculare pentru cazul în care o parte a nămolului este reciclat printr-un 
sistem de îngroşare. 

 
5.9.4.5 Descrierea metodei de depozitare şi clasificarea instalaţiei de deşeuri 

 
În funcţie de diferitele faze de dezvoltare a minei, prin proiect se prevăd următoarele 

aranjamente pentru eliminarea acestui flux de deşeuri: 
 

 În faza de exploatare nămolul îngroşat provenit din bazinul de sedimentare va fi 
eliminat în iazul de decantare ca deşeu suplimentar în raport de 1:500 faţă de 
materialul steril. 

 În faza de închidere a minei, este planificat ca acest flux de deşeuri să fie eliminat în 
lacul de carieră Cetate, deoarece iazul de decantare nu va mai fi disponibil pentru 
depunerea deşeurilor în această fază. 

 
Detalii suplimentare cu privire la aceste aspecte ale gestionării deşeurilor extractive 

sunt disponibile în Planul de gestionare a sistemului iazului de steril şi în Planul de 
reabilitare şi închidere a minei.  

 
5.9.4.6 Sistemul de transport al deşeurilor 

 
În faza de exploatare şi la începutul fazei de închidere, nămolul de epurare a apelor 

acide va fi pompat printr-o conductă separată în casa pompelor pentru steril de la instalaţia 
de denocivizare a cianurii, unde va fi amestecat cu sterilul şi pompat în iazul de decantare 
prin aceeaşi conductă ca şi sterilul de procesare. 

Imediat după plasarea stratului de acoperire peste iazul de decantare în faza de 
închidere şi apoi în faza de post-închidere, nămolul de epurare a apelor acide va fi pompat 
prin conductă în cariera Cetate, care va fi inundată. 

 
5.9.4.7 Situaţia terenurilor ce vor fi afectate de depozitul de deşeuri 

 
Deoarece nămolul de epurare a apelor acide va fi pompat în iazul de decantare în 

faza de exploatare şi la începutul fazei de închidere şi în cariera inundată Cetate în faza de 
închidere şi post-închidere, se aplică observaţiile din Subcapitolele 5.9.1.7 şi 5.9.2.7. 
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5.9.4.8 Descrierea formelor posibile de impact asupra mediului 
Impactul asupra apei 
 
Impactul provocat de descărcarea nămolului de la staţia de epurare a apelor acide în 

iazul de decantare este neglijabil comparativ cu impactul cauzat de evacuarea sterilelor 
datorită: 

 cantităţii mult mai mici de nămol comparativ cu cantitatea de sterile; 

 proprietăţilor toxice mult mai reduse ale nămolului de epurare în raport cu cele ale 
sterilului. 
În consecinţă se justifica trimiterea la prevederile din Subcapitolul 5.9.1.8 pentru 

perioada când nămolul de la staţia de epurare a apelor acide este depozitat în iazul de 
decantare. 

Dacă nămolul de la staţia de epurare a apelor acide este depozitat în cariera 
inundată Cetate, nămolul se poate dizolva şi elibera metale grele şi ioni neutri majori (sulfat, 
calciu) în apa din carieră dacă aceasta devine acidă. Însă apa din lac nu va fi evacuată 
direct în mediu. Apa din carieră care va ajunge în lucrări subterane poate fi captată de 
barajul Cetate şi repompată în staţia de epurare, astfel încât să nu ajungă în mediu nici un 
fel de poluare.  

În plus, se prevăd măsuri preventive pentru minimizarea riscului ca apele acide 
generate de porţiunile cu conţinut de sulfuri din pereţii carierei să transforme apa din carieră 
în apă acidă. Aceste măsuri sunt descrise în subcapitolul 5.9.3. 

 
Emisii de praf  si gaze provenite de la depozitul de deşeuri 
 
Nu vor exista emisii de praf sau gaze generate de deşeurile de la staţia de epurare a 

apelor acide sau cauzate de eliminarea acestora. 
 

5.9.4.9 Descrierea măsurilor preventive pentru minimizarea impactului 
 
Având în vedere faptul că nămolul de la staţia de epurare a apelor acide este 

evacuat fie la iazul de decantare, fie în cariera înundată Cetate, sunt valabile aceleaşi 
specificaţii ca şi în cazul văilor Roşia şi Corna (vezi subcapitolul 5.9.1.9 pentru valea Corna 
şi subcapitolul 5.9.3 pentru valea Roşia). 

În plus, se prevăd următoarele măsuri preventive privind cariera Cetate inundată 
(vezi de asemenea Planul de închidere şi reabilitare a minei): 

 
 devierea gravitaţională a siroirilor cu pH scăzut din porţiunile din pereţii carierei 

bogate în sulfuri, astfel încât această apă să nu deterioreze calitatea apei din lacul 
format în carieră; 

 epurarea în carieră prin adiţie de var s-a dovedit o soluţie de succes cu condiţia ca 
generarea şi afluxul de apă cu pH scăzut să poată fi minimizateliii, liv.  Aceasta se 
poate realiza prin: 
• inundare rapidă după închiderea exploatării active, astfel ca suprafeţele de rocă 

bogată în sulfuri să imersate cât mai repede posibil; 
• preotejarea pereţilor carierei împotriva deteriorărilor (ceea ce ar dezveli noi 

suprafeţe expuse oxidării); 
• neutralizarea porţiunilor bogate în sulfuri din pereţii carierei prin metode 

adecvate, cum ar fi: 
• Dispunerea strategică a unui amestec de calcar şi substanţă organică; 
• Aplicarea unor produse patentate (de ex. bactericide sau izolanţi chimici) pe 

zonele cu probleme; 
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• Aplicarea unor procedee biologice consumatoare de oxigen ("biomat") care 
neutralizează scurgerile cu pH scăzut; 

• Acoperirea zonelor bogate în sulfuri cu un strat mineral sau sintetic; 
 adăugarea unei cantităţi suficiente de subtanţe alcaline în lacul de carieră (ex. 

subtanţe alcaline în exces din epurarea pe mal), care să neutralizeze în condiţii de 
siguranţă aciditatea antrenată de pe pereţii carierei pe o perioadă de timp limitată; 

 epurare (semi)pasivă în carieră prin adăugarea de materie organică, care să iniţieze 
dezvoltarea bacteriilor reducătoare de sulfat. Între deşeurile care s-au folosit cu mai 
mult sau mai puţin succes în remedierea apelor de mină acide lvse numără 
rumeguşul de lemn, compostul uzat pentru cultivarea ciupercilor, gunoiul de grajd 
parţial tratat, nămolul orăşenesc de la staţia de epurare a apelor menajere ale 
Proiectului şi cojile de cartofi.lvi 

 introducere de var cu granulaţie mare în carieră, care să asigure carbonatul tampon 
necesar pentru neutralizare; 

 devierea atentă a apelor necontaminate în afara carierei şi împiedicarea ajungeri în 
lac a apelor din şiroirile de pe haldele de steril. 
 
Epurarea în lac (producerea de mediu alcalin) cu ajutorul bacteriilor reducătoare de 

sulfat a fost dovedită pe diferite amplasamente miniere ca metodă viabilă şi durabilă pe 
termen lung de gospodărire a unei ape de carieră cu pH reduslvii. O condiţie pentru epurarea 
în carieră este aceea ca zonele cu activitate bacteriană intensă să nu fie agitate şi 
dispersate în caz de precipitaţii, ceea ce s-ar pute întâmpla într-o carieră adâncă, precum 
cea de la Cetate. Metodele utilizate pentru stimularea activităţii bacteriene vor fi următoarele: 

 
 neutralizarea pentru creşterea pH-ului la valori favorabile activităţii bacteriilor 

reducătoare de sulfat; 

 adăugarea de materie organică pentru dezvoltarea condiţiilor anaerobe şi încurajarea 
şi hrănirea bacteriilor reducătoare de sulfat; 

 fertilizarea pentru stimularea producţiei organice naturale în lac. 

 
5.9.4.10 Identificarea pericolelor de accidente posibile 

 
La eliminarea nămolului de la staţia de epurare a apelor acide nu există pericole de 

accidente. 
 

5.9.5 Solul 
 

5.9.5.1 Descrierea operţiunilor generatoare de deşeuri  
 
Solul fertil este stratul superior al suprafeţei de teren (după scoaterea rădăcinilor şi 

valorificarea lemnului şi solul este stratul inferior de pământ până la stratul de rocă; deşi 
identificate ca deşeuri, aceste materiale de sol vor fi depozitate în stive şi vor fi refolosite 
pentru reinstalarea vegetaţiei pe porţiunile excavate ale amplasamentului în faza de 
închidere a exploatării. 

 
Potrivit Documentul BAT/BREF privind gestionarea sterilului de procesare şi a rocilor 

sterile în activităţi miniere (2004)lviii, reabilitarea este definită ca  „refacerea terenului şi a 
valorilor de mediu pe un amplasament minier după extragerea minereului”. Operaţiunile de 
refacere încep de obicei imediat după ce minereul a fost îndepărtat de pe amplasamnent. 
Acest proces include readucerea terenului aproximativ la aspectul iniţial, prin refacerea 
stratului de sol fertil şi prin plantarea de ierburi şi alte plante locale. 
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Conservarea solului în scopul reabilitării este un element important al Proiectului 
Roşia Montană. Prevenirea transformării în deşeu a solului fertil depozitat este de asemenea 
analizată ca parte a Proiectului Roşia Montană în Planul de gospodărire a apei şi de 
controlul eroziunii. 

În fazele de construcţie şi operare, solul de pe amplasamentele menţionate în 
Tabelele 5-15 şi 5-16 va fi descopertat şi depozitat pentru utilizarea ulterioară în faza de 
închidere pentru acoperirea depozitelor de deşeuri. 

Pregătirea amplasamentului minier va începe cu tăierea lemnului pentru cherestea şi 
a lemnelor de foc de pe zonele care includ conturul carierelor, al haldelor, amplasamentul 
uzinei şi drumurile.  Lemnul pentru cherestea şi cel pentru foc va fi vândut sau utilizat în alte 
scopuri benefice conform reglementărilor forestiere în vigoare în România.  Vegetaţia 
rămasă (ex. buturugi) va fi desţelenită, iar solul vegetal/materialele organice şi solul vor fi 
îndepărtate şi stocate în cinci stive, separat sol fertil şi sol, pentru a fi utilizate în faza de 
reabilitare progresivă şi dezafectare a activităţilor miniere. 

Înainte de construcţie, suprafeţele de teren afectate vor fi decopertate de solul fertil. 
Prin scarificarea şi compactarea stratului coluvial expus şi/sau a rocii de fundament alterată 
se va asigura un strat semi-impermeabil sub depozitele de steril. În unele cazuri pregătirea 
amplasamentului pentru construcţii sau extracţia minereului (precum barajul de iniţiere a 
iazului de decantare) va implica îndepărtarea tuturor copacilor, a vegetaţiei, excavarea unui 
şanţ de întrerupere a curgerii subterane în roca de fundament alterată, dar relativ solidă şi 
acoperirea suprafeţei de rocă alterată de la baza şanţului cu un strat de beton. 

 
 

5.9.5.2 Cantităţi 
 
Se va îndepărta solul de pe o suprafaţă totală de 973 ha. 
În Tabelul 5-15 sunt prezentate cantităţile de sol decopertate pentru diversele 

obiective din cadrul proiectului.  
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Tabel 5-15. Cantităţile de sol decopertate pentru diversele obiective  

Obiectiv/ Categorie de folosinţă Arabil Construcţii Cimitir Drum Ape Neproductiv Pădure Fâneaţă Total 
Uzina 2049 123037   11698     86114 290879,66 513777,66 
Stiva3             12087,75 59376,14 71463,89 
Stiva2 706,2 4080,73   1479,58     16955,29 99058,89 122280,69 
Stiva1 357,44     1549,75     0,937 86622,99 88531,117 
Stiva4   2306,93   1232,6     9582,35 102049,06 115170,94 
Depozit pamant excavat de pe 
amplasamentul uzinei           11305,47 10436,45 19338,72 41080,64 

Organizare santier               11756 11756 
Depozit de minereu sarac       9348,35   10120,6 6868,97 243406,01 269743,93 
Barajul si lacul de ape acide Cetate 172,521 64098,429   15652,7 14715,56   27,4 73653,45 168320,06 

Sistemul iazului de decantare Corna 9061 482654 11253 106275,93 51724 2782,72 887285,353 2080339 3631375 

Halda Cetate 929 58788   13485     32690 276226,58 382118,58 
Halda Cârnic 9821 120721   51673 13411,53 234 264573 931172 1391605,53 
Drum acces uzina 490 9499   14300     46584 46926,54 117799,54 
Dezafectare LEA 2700 2057   0 26   0 76219,68 81002,68 
Deviere LEA 328 99722   2904 570   17199 145487,72 266210,72 
Deviere DJ 742 4230 39806   7122     115077 282575,28 448810,28 
Depozit deseuri inerte           5879     5879 
Depozite explozvi               2000 2000 
Cariera de anrocamente Sulei 1082     333       111862,64 113277,64 

Cariera de gresii Paraul Porcului   24879   130       20455,73 45464,73 

Cariera Orlea 868 70378 14726,3 17157 3939   102694 240662,98 450425,28 
Cariera Jig 685 15917   8521       159832,71 184955,71 
Cariera Cetate   6992   6942 927 327765 7773 340437,01 690836,01 
Cariera Cârnic       9617   351174 244205 123447,46 728443,46 
Canale colectare \ deviere ape 999 30394   4338 3220 1041 46253 136336,82 222581,82 

Dezafectare DJ 742       7852,46         7852,46 
Drumuri technologice de exploatare 25 20431   11446 654 352 7292 74914,36 115114,36 

Conducta de alimentare cu apa 
industriala  1747,98 15391   2399,99 859,25 3873,89 5123,25 30966,66 58419,91 

Drum acces arie protejata    5380   3560       18017,67 26957,67 
Drumuri industriale 1108,489 18056,241   6802,193 538 14534,71 52415 149451,787 242906,42 
Total 37359,63 1214588,33 25979,3 315819,55 90584,34 729062,39 1971236,75 6233473,55 10616161,7 
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Tabel 5-16.  Volume estimative de sol vegetal şi subsol (în m3) ce vor fi stocate (din subcapitolul 4.2 - Sol din EIM) 

Obiectivul Orizonturi superioare 
  m3 

Orizonturi inferioare  
   m3 

Uzina 102239,13 1034747,67 
Organizare şantier 1190,01 17850,08 

Barajul şi lacul de ape acide Cetate 24093,04 57160,45 
Sistemul iazului de decantare Corna 541048,02 1865442,32 
Halda Cetate     
Halda Cîrnic 302777,77 391165,23 
Depozit minereu sărac     
Drum acces uzina 17107,79 23492,12 
Deviere DJ 742 68202,10 259631,98 
Depozit deseuri inerte 0,00 0,00 
Depozite exploziv 679,14 1584,66 
Cariera de andezite Şulei 
Cariera de gresie La Pârâul Porcului 

45157,91 74344,59 

Cariera Orlea 
Cariera Jig 
Cariera Cetate 
Cariera Cârnic 

179520,20 441341,49 

Canale colectoare deviere ape 36138,08 53107,28 
Drumuri tehnologice de exploatare şi 
drumuri industriale 43245,07 53026,72 

TOTAL 1361398,26 4272894,59 
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5.9.5.3 Proprietăţi fizice/chimie 

 
Învelişul de sol este relativ diversificat din punct de vedere al tipurilor şi subtipurilor, 

datorită numeroaselor caracteristici ale solului (grosime, material parental, nivelării 
depozitelor, textură şi continutul de schelet) combinate cu caracteristicile amplasamentului 
(relief, înclinaţia pantelor şi roci subiacente). La nivelul de bază solurile pot fi caracterizate ca 
făcând parte din clasa Cambisolurilor şi dintr-o clasă neevoluată sau liberă: 

 
 Clasa Cambisoluri – cu subtipurile: soluri brune eu-mezobazice cu subtipuri tipice şi 

litice; şi soluri acide brune cu subtipuri tipice, andi, litic, şi andi-litic. 

 Clase de soluri neevoluate sau libere – regosoluri tipice, coluvisoluri şi litosoluri. 
 
Planşa 5.15-8 prezintă poziţia celor opt unităţi de tipuri şi subtipuri de sol şi a celor 19 

unităţi de asociaţii de tipuri şi subtipuri de sol definite pe amplasamentul investigat. Solurile 
au fost definite conform principiilor şi criteriilor Sistemului român de clasificare a solurilorlix şi 
apoi corelate cu Baza mondială de referinţă pentru resursele de sollx, după cum urmează: 

 
 Soluri brune tipice eu-mezobazice (Cambisoluri Eutrice) 

 Soluri brune litice eu-mezobazice (Cambisoluri Lepti-eutrice)  

 Soluri brune andice eu-mezobazice şi Soluri brune andi-litice eu-mezobazice 
(Cambisoluri Andi-eutrice şi Cambisoluri Andi-lepti-eutrice) 

 Soluri brune tipic acide şi Soluri brune litic acide (Cambisoluri Dystrice, Cambisoluri 
Eutrice şi Cambisoluri Lepti-dystrice) 

 Soluri brune andice şi litic andice (Cambisoluri Andi-dystrice şi Cambisoluri Andi-lepti-
dystrice) 

 Regosoluri tipice (Regosoluri Eutrice) 

 Coluvisoluri tipice (Fluvisoluri) 

 Litosoluri tipice (Leptosoluri Eutri-litice) 
 
În Tabelul 5-16 (numbering different in en )este prezentată compoziţia solurilor pentru 

diferitele obiective din cadrul proiectului, luându-se în considerare principalele tipuri de soluri 
şi indicându-se aria suprafeţelor acoperite de aceste tipuri de sol. Porţiunile reduse acoperite 
de suprafeţe stâncoase (112.000 m2), cariere (199.000 m2) şi lacuri (3.000 m2) nu sunt 
incluse în Tabelul 5-16.  
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Tabel 5-17. Suprafeţe decopertate în raport cu tipul de sol (exclusiv lacuri şi stâncării) 

 
 

Tipuri principale de sol pe suprafata (m²) 

Obiectivul 
Suprafata 
totala 
afectata 

Soil brun 
acid BO Litosol LS Regosol RS 

Sol brun 
eumezoba
zic BM 

Andosol AN Roci        Z Cariere Lacuri 

Uzina de procesare a minereului 51.37 448231.65 16196.13 19795.28 22918.98 4068.83   2541.39 
Organizare santier 1.18 11800        
Depozit minereu sarac 26.97 157061.13 14738.98 18014.31 22249.71   57674.30  
Barajul si lacul de ape acide 
Cetate 16.84 73365.96 8806.53 8998.01 77215.47     

Sistemul iazului de decantare 
Corna 363.13 1198546.61 493379.3 411771.06 1486070.2

1  4262.02 36828.14 451.00 

Halda Cetate 38.21 150009.45 41387.73 50585.01 140137.26     
Halda Cirnic 139.17 935135.97 116208.3 201639.02 94756.16  9375.82 34579.10  
Drum aces uzina 11.77 20344.45 416.99 51.05 96893.94     
Deviere DJ 742 44.88 320064.86 9075.11 32592.74 87036.61     
Depozit de deseuri rez. din const. 
si demolari 0.59       5883.74  

Depozit exploziv 0.2 1800    200.00    
Cariera Andezite Sulei 11.33 100190.78 12874.54   200.00    
Cariera de gresii La Piriul 
Porcului 4.55 40940.29 4529.37       

Cariera Orlea 45.04 25461.9 101186.3  285357.26  38427.45   
Cariera Jig 18.5 129495.61 55483.83       
Cariera Cetate 69.09 199332.67 42549.58 695.83 5840.93  22676.57 419803.57  
Cariera Cirnic 72.84 193803.86 71430.25    33468.49 429744.5  
Canale colectoare deviere ape 22.25 105228.83 26847.18 15250.18 71574.40 163.85 1414.54 2067.13  
Drumuri technologice de 
exploatare 35.81 195905.899 20379.75 12336.56 65420.40 90.09 2410.46 61539.25  

Total 973.63 4306719.9191035490 771729.05 2455471.3
3 4722.77 112035.35 1048119.79 2992.39 
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Unele dintre aceste soluri au fost găsite prin tehnici pedologice, incluzând prelevarea 

analitică a probelor de sol şi cercetarea bazei naţionale existente de hărţi de sol şi 
caracteristici pedo-geochimice şi mai puţin pe profiluri analizate separat. O descriere a 
fiecărui tip principal este prezentată în Raportul privind condiţiile iniţiale, Raportul 6, 
Condiţiile  iniţiale ale solurilor cu mai multe detalii. 

 
5.9.5.4 Descrierea substanţelor chimice utilizate 

 
Nu se utilizează substanţe chimice. 
 

5.9.5.5 Descrierea metodei de depozitare  
 
Amplasamentele propuse pentru cele cinci depozite de sol vegetal sunt situate la sud 

de amplasamentul uzinei, la vest de carierea Şulei, în capătul de nord-vest al barajului 
iazului de decantare şi la sud-vest de ampriza barajului final din Valea Corna. 

În faza de închidere, stivele de sol sunt îndepărtate treptat, pe măsură ce solul este 
utilizat la acoperirea depozitelor de deşeuri, în special a următoarelor obiective 

 suprafaţa iazului de decantare 

 faţa barajului iazului de steril 

 depoyitele de roci sterile Cetate şi Cârnic 

 carierele umplute total sau parţial cu rocă sterilă. 

 
5.9.5.6 Sistemul de transport a deşeurilor 

 
Excavatoarele hidraulice şi autobasculantele vor constitui utilajele principale pentru 

încărcare şi transport. Solul va fi transportat pe drumurile amenajate în acest sens către 
depozitele de sol. 

Distanţele variază între 1 şi 3 km. Solul va fi transportat în stare uscată.  
 

5.9.5.7 Starea terenurilor ce vor fi afectate de instalaţia de deşeuri 
 
Depozitele de sol vegetal şi sol sunt proiectate să acopere în total circa 40 ha de 

teren. Suprafaţa totală a acestor stive este limitată datorită faptului că circa 30 % din solul ce 
va fi decopertat în faza de exploatare va putea fi refolosit în aceeaşi fază şi numai 70 % va 
trebui depozitat pentru utilizare ulterioară în faza de închidere.  

Folosinţa terenurilor pe amplasamentul depozitelor este în primul rând agricolă, de 
păşuni pentru vite şi oi şi de fâneţe pentru nutreţ, sau de pâlcuri de pădure.  Sterilizarea 
resursei de sol de sub depozitul de sol vegetal va fi temporară pe durata existenţei 
Proiectului. După îndepărtarea depozitelor de sol vegetal, este de aşteptat că solurile vor 
reveni la folosinţa iniţială, pentru păşunat sau pentru cultivare cu nutreţ pentru animale. 

 
5.9.5.8 Descrierea formelor posibile de impact asupra mediului 

Impactul asupra mediului va fi minim deoarece solul depozitat este inert. În faza de 
exploatare, stivele de sol vor fi acoperite de vegetaţie în succesiune liberă, care oferă o 
protecţie suplimentară faţă de eroziunea eoliană şi generarea de praf 

 
5.9.5.9 Descrierea măsurilor preventive pentru minimizarea impactului 

 
Având în vedere că impactul este minim, nu se adoptă măsuri preventive specifice. 
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5.9.5.10 Identificarea pericolelor de accidente 

 
Stivele de sol nu prezintă pericole de accidente. 
 

5.10 Monitorizare 
 

5.10.1 Date generale 
 
Au fost elaborate măsuri de control şi proceduri de monitorizare pentru gestionarea 

deşeurilor din industria extractivă în baza Art. 11 (2) (c) al Directivei UE privind gestionarea 
deşeurilor din industriile extractive (Directiva 2006/21/CE sau Directiva privind deşeurile 
miniere). Potrivit preambulului (Punctul 20) al Directivei privind deşeurile miniere, trebuie 
stabilit un sistem de monitorizare şi control pentru perioada de după închidere similar celui 
din Directiva 1999/31/CE (Directiva depozite). Detalii suplimentare privind procedurile de 
control şi monitorizare pot fi găsite în Planul de monitorizare de mediu şi social pentru:  

 
 Monitorizarea în faza de pre-construcţie 

 Monitorizarea în faza operaţională 

 Monitorizarea în faza de închidere 
 
Programele de monitorizare a mediului cuprind următoarele:  
 

 Monitorizarea stabilităţii fizice 

 Monitorizarea stabilităţii chimice 

 Monitorizarea calităţii aerului 

 Monitorizarea apei de suprafaţă 

 Monitorizarea hidrogeologiei/apei subterane 

 Monitorizarea biologiei 
 

5.10.2 Monitorizarea sistemului iazului de decantare 
Vor fi instalate instrumente de măsură atât pe barajul iazului de steril, cât şi pe barajul 

secundar de retenţie. Tipurile de instrumente planificate în prezent pentru instalare sunt 
următoarele: 

 piezometru cu fir vibrator; 

 piezometru hidraulic; 

 indicatoare de pantă (inclinometre); 

 staţii de monitorizare a deformării; 

 baterii de piezometre pentru monitorizarea apei subterane; 

 un stăvilar cu descărcare în V pentru măsurarea debitelor. 
 
Este planificat să se instaleze câte şase piezometre cu fir vibrator la fiecare din cele 

trei cote ale secţiunii miezului central al barajului de iniţiere.  În plus, sunt planificate două 
piezometre cu fir vibrator la două cote în cadrul fundaţiei, imediat în aval de peretele de 
izolaţie central.  Piezometrele cu fir vibrator vor fi instalate în două puncte aval de 
taluz/manta pentru a determina dacă apare o ridicare neaşteptată a liniei de saturaţie din 
această zonă.  Aceste piezometre vor măsura sistemul de drenaj subteran. 
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Pe plaja de steril din amonte vor fi instalate nouă piezometre.  Acestea vor fi în 
principiu montate la distanţe de circa 200 m unul de altul pe toată lăţimea văii. Cinci 
piezometre vor fi amplasate la 100 m amonte de axul barajului şi trei la 200 m mai departe 
pe plajă, unul fiind planificat mai aproape de contrafortul dreapta. Piezometrele hidraulice vor 
fi instalate pe plajă şi înălţate înaintea înălţării plajei de steril.  Scopul acestor piezometre 
este de a determina linia de saturaţie a sterilului şi de a determina ratei scăderii nivelului apei 
după mutarea gurilor de evacuare a sterilului în alte zone. 

Inclinometrele temporare vor fi instalate conform planului pe panta din aval a barajului 
de iniţiere şi pe o bermă inferioară a barajului final.  Scopul acestor inclinometre este acela 
de a verifica eventuala deformare în aval prin forfecare la adâncimi mici ale rocii de bază. 

O reţea permanentă de piezometre va f instalată de o parte şi de alta a văii Cornei, în 
amonte de barajul de steril, pentru monitorizarea nivelului şi calităţii apei subterane.  În acest 
scop se va folosi reţeaua deja existentă de pe partea stângă şi va fi instalată o nouă reţea pe 
partea dreaptă. 

În albia văii se va construi un stăvilar cu descărcare în formă de V imediat în amonte 
faţă de jomp.  În perioadele îndelungate de secetă, debitul măsurat la acest stăvilar va indica 
rata de exfiltrare prin corpul şi pe la baza barajului de steril. 

Două seturi de piezometre cu fir vibrator vor fi instalate în barajul secundar de 
retenţie, atât în amonte, cât şi în aval de mantaua de izolaţie din aval.  Aceste piezometre 
vor evalua capacitatea de retenţie hidraulică a barajului secundar.  Se vor instala pe baraj 
staţii de măsurare a deformărilor pentru a monitoriza orice potenţială mişcare a acestuia. 

În aval de baraj este planificat să se monitorizeze nivelul şi calitatea apei subterane 
cu ajutorul reţelei de piezometre existente.  

 
5.11 Închiderea sistemelor de depozitare a sterilelor 
5.11.1 Planul de închidere a minei 

 
Conform articolului 5 (3f) din Directiva privind deşeurile miniere, operatorul trebuie să 

propună un plan de închidere, ce va include şi reabilitarea, procedurile post-închidere şi 
monitorizarea, după cum se prevede în articolul 12 din Directiva privind deşeurile miniere. 

Măsurile pentru închiderea şi dezafectarea în condiţii de siguranţă pentru mediu a 
sistemelor de depozitare a sterilelor, inclusiv a iazului de decantare a sterilelor (TMF) sunt 
prezentate în Planul de reabilitare şi închidere a minei. 

Măsurile specifice pentru fiecare depozit de deşeuri au fost descrise succint în 
subcapitolele anterioare, respectiv: 

 
 5.9.1 pentru iazul de decantare a sterilelor (TMF) 

 5.9.2 pentru haldele de roci sterile şi carierele rambleiate 

 5.9.3 pentru evacuarea nămolului de la staţia de tratare a apelor acide în cariera 
Cetate inundată. 
 

5.11.2 Garanţie financiară 
 
Conform prevederilor din Preambul (punctul 25) şi articolului 14 din Directiva privind 

deşeurile miniere, garanţia financiară trebuie să fie suficient de mare pentru a acoperi 
costurile de reabilitare a sistemelor de depozitare a deşeurilor, după cum se menţionează în 
Planul de gestionare a deşeurilor, elaborat de o terţă parte independentă. 

De asemenea, RMGC ţine seama şi de prevederile Directivei 35/2004/CE. RMGC 
face toate eforturile posibile pentru a minimiza daunele aduse mediului şi a reface mediul 
astfel încât să nu rămâne nici o răspundere faţă de mediu. Sunt asigurate resursele 
financiare pentru faza de închidere şi post-închidere pentru a reabilita amplasamentul minier 
şi a nu lăsa în urmă nici o problemă de mediu sau daune aduse acestuia.  

Articolele 7-2(d) din Directiva UE privind deşeurile miniere şi Termenii de referinţă din 
studiul de evaluare a impactului asupra mediului impun ca iniţiatorul proiectului să fie pregătit 
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în ceea priveşte garanţia financiară, sau un echivalent, conform cerinţelor din articolul 14 al 
Directivei UE privind deşeurile miniere, astfel încât "toate obligaţiile cuprinse în autorizaţia 
emisă în baza prezentei directive, inclusiv prevederile pentru perioada de după închidere, vor 
fi achitate". 

Există trei componente ce trebuie clar evidenţiate: 
 

 Conceptul tehnic de închidere a minei, grafice de timp pentru activităţi inclusiv pentru 
faza de închidere sunt conţinute în Planul de închidere şi reabilitare a minei. 
Aspectele specifice legate de gestionarea deşeurilor sunt avute în vedere în Planul 
de gestionare a deşeurilor. 

 Costurile estimative, defalcate pe activităţi relevante şi perioade de timp se regăsesc 
în Studiul tehniclxi. 

 Instrumentele financiare pentru garantarea fondurilor, inclusiv calculaţiile NPV sunt 
disponibile oricând. Acestea sunt furnizate de RMGC în formatul corespunzător. 

5.12 Procedura de consultare 
Conform prevederilor din Preambul (punctul 26) din Directiva privind deşeurile 

miniere, trebuie pusă la punct o procedură comună de consultare, dacă efectele 
transfrontiere prezintă importanţă. 

Încadrarea iazului de decantare în Categoria A de depozit de deşeuri impune luarea 
în considerare a reglementărilor articolului 16 "Efecte transfrontiere" din Directiva privind 
deşeurile miniere. În acest context, se aplică convenţia ESPOO. 

În condiţii normale de operare şi închidere, nu vor exista efecte transfrontiere 
apreciabile. Impactul transfrontier poate apare, chiar într-o formă foarte atenuată numai în 
timpul unui eveniment nefavorabil extraordinar (vezi subcapitolul 5.9.1.10). Pentru acest caz 
foarte puţin probabil, efectele transfrontiere se limitează la cursul de apă, fiind descrise în 
subcapitolul 4.1 (Apa) din EIM, în secţiunea "Efecte transfrontieră". 

În plus, procedurile de consultare şi intervenţie în situaţii de urgenţă sunt descrise în 
planul de intervenţie în caz de accidente majore care face parte din Planul de intervenţie în 
caz de avarie/accident, fiind bazat pe protocoalele recunoscute la nivel naţional şi 
internaţional. 

 
5.13 Evidenţa înregistrărilor 
5.13.1 Prevederi generale 

 
Conform articolului 17 (2) din Directiva privind deşeurile miniere, operatorul trebuie să 

ţină evidenţa înregistrărilor tuturor operaţiilor de gestionare a deşeurilor. 
Înregistrările cu privire la inspecţiile efectuate la depozitele de deşeuri, instruire şi 

toate celelalte înregistrări rezultate ca urmare a implementării acestui plan vor transmise 
spre clasificare şi păstrare în conformitate cu subcapitolul 5.3 din Planul de management de 
mediu şi social şi procedura MP-12 "Gestionarea datelor din Sistemul de management de 
mediu şi social". 

 
5.13.2 Evidenţa înregistrărilor pentru operaţiile de gestionare a deşeurilor extractive 

 
Responsabilul cu gestionarea deşeurilor ţine evidenţa tuturor înregistrărilor cu privire 

la administrarea acestora. 
Pentru deşeurile extractive se va ţine evidenţa următoarelor documente: 
 

 Proiectele pentru toate depozitele de deşeuri, respectiv: 
• TMF 
• Halde de steril 
• Cariere rambleate 
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• Stive de sol vegetal şi subsol 
 Proiectele pentru toate obiectivele generatoare de deşeuri, respectiv: 

• Uzina de procesare a minereului şi instalaţia de tratare 
• Staţia de epurare ape acide 
• Staţia de epurare locală/în carieră a apei 
• Sistem secundar de tratare a cianurii 

 Consemnări cu privire la fluxul de deşeuri conform Planului de gestionare a deşeurilor  

 Rapoarte cu privire la transportul deşeurilor 

 Date de monitorizare a tuturor depozitelor de deşeuri 

 Documentaţii de închidere pentru toate depozitele de deşeuri 
Pentru informaţii cu privire la raportarea către autorităţi a datelor cu privire la 

generarea deşeurilor, vezi subcapitolul 6.10.  
 

5.14 Sinteza cantităţilor de deşeuri de extracţie şi clasificări 
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Tabel 5-18. Generarea, gestionarea şi eliminarea deşeurilor - faza de construcţie (2 ani) 

Tip de 
deşeu2 
 

Categoria 
deşeului3 
 

Cantitate 
estimativă 
generată anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-SS 

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase4 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare5 
(reutilizare/ 
reciclare) 

Eliminare6 
(Evacuate) 

Depozit final7 
(depozitat) 

 

Sol Deşeuri de la exploatarea 
minieră şi în carierele de 
agregate şi de la tratarea 
fizică şi chimică a 
minereurilor 

0,25 mil. m³ 
(aprox. 0,5 mil. 
t) 

S 010101 -   0,25 mil. m3 Stive de depozitare a solului 
vegetal şi subsolului 

Roci 
sterile 

Deşeuri de la exploatarea 
minieră şi în carierele de 
agregate şi de la tratarea 
fizică şi chimică a 
minereurilor 

24 mil. t S 010101 - 24 mil. t   Construcţia barajului de amorsare 
a iazului de decantare  

 

                                                
* Indică un deşeu periculos. 
2 În conformitate cu Lista cuprinzând deşeurile conţinută în Anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002. 
3 Categorii şi subcategorii pe baza celor stabilite prin Planul naţional de gestionare a deşeurilor, Guvernul României, 2003 şi Directiva Parlamentului şi a Consiliului 

European privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi Directiva de modificare 2004/35 CE [2003/0107(COD)], Bruxelles, februarie 2003.  
4 În conformitate cu Anexa 1E din Legea 426/2001, Caracteristicile periculoase ale deşeurilor. 
5 Apa este refolosită pe amplasament. 
6 Deşeurile sunt eliminate în afara amplasamentului; vezi coloana "Eliminare" cu privire la alternativele de eliminare (de ex. reutilizare, reciclare, depozitare). 
7 Deşeurile sunt eliminate în afara amplasamentului; vezi coloana "Eliminare" cu privire la alternativele de eliminare (de ex. reutilizare, reciclare, depozitare). 
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Tabel 5-19. Generarea, gestionarea şi eliminarea deşeurilor - faza de operare (16 ani) 

Tip de 
deşeu8 
 

Categorie 
deşeu9 
 

Cantitate 
estimativă 
generată 
anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-
SS 

Cod 
deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase10 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare11 
(reutilizare/ 
reciclare) 

Eliminare12 
(Evacuate) 

Depozit final13 
(depozitat) 

 

Sterile de 
procesare 

Deşeuri de la exploatarea 
minieră şi  în carierele de 
agregate şi de la tratarea fizică 
şi chimică a minereurilor 

13 mil. t14 
 

SS 010307* H 14  13 mil. t  Iazului de decantare a sterilelor 
(TMF) 

Sol Deşeuri de la exploatarea 
minieră şi în carierele de 
agregate şi de la tratarea fizică 
şi chimică a minereurilor 

0,25 mil. m3 

(aprox. 0,5 
mil. t)15 

S 010101 - soil reutilizat din 
stive (30% din 
sol depozitat în 
faza de operare, 
adică aprox. 
0,08 mil. t) 

 sol depozitat în 
stive (70% din sol 
generat în faza 
de operare, adică 
aprox. 0,17 mil. t)

Stive de depozitare a solului 
vegetal şi subsolului 

Roca 
sterilă 

Deşeuri de la exploatarea 
minieră şi  în carierele de 
agregate şi de la tratarea fizică 
şi chimică a minereurilor 

12 mil. t16 
 

S 010101 -  12 mil. t   Rambleere carieră (4.3 mil. m3)    
Stive de roci sterile (7,7 mil. m3) 

Nămolul 
de la 
staţia de 
epurare a 
apelor 
acide 

Deşeuri de la exploatarea 
minieră şi  în carierele de 
agregate şi de la tratarea fizică 
şi chimică a minereurilor 

29 200 t 17 
 

SS 010307* H 14  27 300 t  Iazului de decantare a sterilelor 
(TMF) 

                                                
* Indică un deşeu periculos. 
8 În conformitate cu Lista cuprinzând deşeurile conţinută în Anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002. 
9 Categorii şi subcategorii pe baza celor stabilite prin Planul naţional de  gestionare a deşeurilor, Guvernul României, 2003 şi Directiva Parlamentului şi a Consiliului 

European privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi Directiva de modificare 2004/35 CE [2003/0107(COD)], Bruxelles, februarie 2003.  
10 În conformitate cu Anexa 1E din Legea 426/2001, Caracteristicile periculoase ale deşeurilor. 
11 Apa este refolosită pe amplasament. 
12 Deşeurile sunt eliminate în afara amplasamentului; vezi coloana "Eliminare" cu privire la alternativele de eliminare (de ex. reutilizare, reciclare, depozitare). 
13 Deşeurile sunt eliminate în afara amplasamentului; vezi coloana "Eliminare" cu privire la alternativele de eliminare (de ex. reutilizare, reciclare, depozitare). 
14 Medie pe întreaga perioadă de operare 
15 Medie pe întreaga perioadă de operare 
16 Medie pe întreaga perioadă de operare 
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Tabel 5-20. Generarea, gestionarea şi eliminarea deşeurilor - faza de închidere (5 ani) 

Tip de 
deşeu18 
 

Categorie 
deşeu 19 

Cantitate 
estimativă 
generată 
anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-SS 

Cod 
deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase20 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare21 
(reutilizare/ 
reciclare) 

Eliminare22 
(Evacuate) 

Depozit final23 
(depozitat) 

 

Sol Deşeuri de la exploatarea minieră 
şi  în carierele de agregate şi de 
la tratarea fizică şi chimică a 
minereurilor 

neglijabil S 010101 - Reutilizare sol 
din stive (70% 
din sol 
depozitat în 
faza de 
operare)  

  Stive de depozitare a solului 
vegetal şi subsolului 

Nămolul de la 
staţia de 
epurare a 

Deşeuri de la exploatarea minieră 
şi  în carierele de agregate şi de 
la tratarea fizică şi chimică a 

≤ 26.100 t SS 010307* H 14  26.100 t  Faza de închidere preiminară: 
TMF 
Ulterior: cariera (inundată) 

                                                                                                                                                                                                                                                          
17 Medie pe întreaga perioadă de operare 
* Indică un deşeu periculos. 
18 În conformitate cu Lista cuprinzând deşeurile conţinută în Anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002. 
19 Categories and subcategories based on those established by the National Plan for Waste Management, Government of Romania, 2003 and the Directive of the 

European Parliament and of the Council on the management of waste from extractive industries, and amending Directive 2004/35 EC [2003/0107(COD)], Brussels, February 
2003. 

20 În conformitate cu Anexa 1E din Legea 426/2001, Caracteristicile periculoase ale deşeurilor. 
21 Apa este refolosită pe amplasament. 
22 Deşeurile sunt eliminate în afara amplasamentului; vezi coloana "Eliminare" cu privire la alternativele de eliminare (de ex. reutilizare, reciclare, depozitare). 
23 Deşeurile sunt eliminate în afara amplasamentului; vezi coloana "Eliminare" cu privire la alternativele de eliminare (de ex. reutilizare, reciclare, depozitare). 
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Tip de 
deşeu18 
 

Categorie 
deşeu 19 

Cantitate 
estimativă 
generată 
anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-SS 

Cod 
deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase20 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare21 
(reutilizare/ 
reciclare) 

Eliminare22 
(Evacuate) 

Depozit final23 
(depozitat) 

 

apelor acide minereurilor 
Nămol de la 
eourarea în 
carieră 

Deşeuri de la exploatarea minieră 
şi  în carierele de agregate şi de 
la tratarea fizică şi chimică a 
minereurilor 

9.636 t SS 010307* H 14  9.636 t  carieră (inundată), lacul de 
carieră este folosit pentru 
sedimentarea fracţiilor solide  
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5.15 Lista Planşelor (deşeuri de extracţie) 
 

Planşa 5.15-1  Vedere în plan a văii Corna cu direcţia de curgere a apei de suprafaţă pe 
baza topografiei actuale 

Planşa 5.15-2  Vedere în plan a văii Corna cu direcţia de curgere a apei subterane pe baza 
topografiei după depozitarea sterilelor de procesare 

Planşa 5.15-3  Secţiune transversală prin valea Corna în lungul axei văii, inclusiv comparaţie 
între proiectele anterioare privind înălţarea finală a barajului iazului de 
decantare 

Planşa 5.15-4   Secţiune transversală prin valea Corna în lungul axei văii indicând sistemul 
secundar de retenţie 

Planşa 5.15-5  Secţiune transversală prin valea Corna în lungul axului barajului iazului de 
decantare 

Planşa 5.15-6  Secţiune transversală prin barajul de captare a apelor acide Cetate 

Planşa 5.15-7  Tipuri şi subtipuri se soluri din zona proiectului 

 
5.16 Sinteza gradului de realizare a obiectivelor  

Conform articolului 5 din Directiva privind deşeurile miniere, planul de gestionare a 
deşeurilor va furniza suficiente informaţii pentru a permite autorităţii competente să evalueze 
capacitatea operatorului de a realiza obiectivele din planul de gestionare a deşeurilor în 
conformitate cu prevederile paragrafului 2 şi obligaţiile sale stabilite prin prezenta directivă. 
Planul va trebui să explice, în special, în ce mod soluţia şi metoda aleasă în conformitate cu 
paragraful 2(a)(i) vor îndeplini obiectivele din planul de gestionare a deşeurilor în 
conformitate cu prevederile paragrafului 2(a). 

Aceste informaţii sunt sintetizate în tabelul de mai jos. 
Tabel 5-21. Îndeplinirea obiectivelor din Planul de gestionare a deşeurilor pentru 

deşeuri extractive 
Punctul 
(Articolul 5 
din 
Directiva 
privind 
deşeurile 
miniere) 

Obiectiv Îndeplinirea obiectivului 

(a) prevenirea sau 
reducerea cantităţilor şi 
nocivităţii deşeurilor 

Este în interesul firmei RMGC să reducă producţia de deşeuri, având în 
vedere că o gestionare şi eliminare mai redusă a deşeurilor implică 
costuri mai reduse 

i alegerea metodelor de 
extracţie şi tratare 

Tehnologiile de extracţie şi procesare corespund cu cele mai bune tehnici 
disponibile (BAT) pe plan internaţional (Documentul BREF UE privind 
gestiunea sterilelor de procesare şi rocilor sterile, 2004) 

ii modificări pe care le pot 
suferi deşeurile 
extractive 

Acidifierea sterilelor este atenuată prin depozitarea în stare saturată în 
faza de operare În timpul şi după închidere, sterilele vor fi acoperite cu o 
barieră de oxigen şi un strat pentru reducerea infiltraţiilor. 
 
Pentru rocile sterile se va implementa o strategie de sortare şi haldare pe 
treaptă  a acestora pentru a minimiza impactul materialului cu potenţial 
de generare de ape acide. Materialul potenţial de generare de ape acide 
haldat pe taluz va fi acoperit cu o barieră de oxigen şi un strat pentru 
reducerea infiltraţiilor. 
 
Nămolul de la staţia de epurare a apelor acide (inclusiv nămolul de la 
staţia de epurare locală) va fi depozitat submersat în apa din cariera 
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Punctul 
(Articolul 5 
din 
Directiva 
privind 
deşeurile 
miniere) 

Obiectiv Îndeplinirea obiectivului 

Cetate inundată, prevenindu-se astfel oxidarea şi crescând potenţialul de 
neutralizare al apei din carieră. 

iii aşezarea deşeurilor 
extractive înapoi în 
golurile de excavaţie 

Utilizarea exploatării cu transfer este BAT, atâta timp cât este practicabilă 
şi fezabilă din punct de vedere economic. Acesta este cazul carierelor 
Cârnic, Orlea şi Jig care vor fi parţial sau total rambleiate. 

iv reaşternerea solului 
vegetal după închiderea 
zonei de depozitare a 
deşeurilor 

Solul vegetal şi subsolul sunt stocate pentru utilizarea ulterioară în faza 
de închidere când vor fi aşternute pe iazul de sterile şi haldele de rocă 
sterilă pentru a reduce infiltraţiile, admisia oxigenului, contactul accidental 
şi realizarea unui strat pentru creşterea vegetaţiei. 

v folosirea unor substanţe 
mai puţin periculoase 
pentru tratarea 
minereului 

Substanţele utilizate la tratarea minereului aurifer sunt din categoria celor 
folosite în cele mai bune practici internaţionale. Este în interesul firmei 
RMGC să utilizeze cantităţile minim necesare din punct de vedere 
tehnologic. 

(b) încurajarea recuperării, 
reciclării, reutilizării şi 
recircuitării 

Apa (supernatantul) deversată de la îngroşătorul de sterile va fi dirijat 
către circuitul de măcinare în vederea reutilizării şi recuperării conţinutului 
de cianură. 

(c) eliminare în condiţii de 
siguranţă pe termen 
lung şi scurt, 
gestionarea deşeurilor 
în faza de operare. 

În faza de operare, sterilele sunt saturate, ceea ce previne acidifierea 
acestora. La închidere, când sterilele sunt deshidratate şi pot fi expuse la 
oxigenul atmosferic, iazul va fi acoperit conform BAT cu un înveliş 
superior de tipul Store& Release Cover (SRC plus barieră de oxigen) 
 
Rocile sterile cu potenţial de generare a apelor acide de drenaj sunt 
sortate şi haldate pe treaptă.  
 
Materialul haldat pe taluz este acoperit cu un înveliş superior de tipul 
Store& Release Cover (SRC plus barieră de oxigen). 
 
Rocile sterile cu potenţial de generare a apelor acide de drenaj folosite la 
rambleierea carierei sunt acoperite de un strat cu grosime de cel puţin 10 
m de material NGA (fără potenţial de generarea de ape acide). 
 
În faza de operare, nămolul de la staţia de tratare a apelor acide este 
pompat către bazinul iazului de decantare. În faza de închidere şi post-
închidere, nămolul de la staţia de tratare a apelor acide este pompat în 
cariera inundată pentru sedimentare. Eliminarea subacvatică previne 
oxidarea. 

i cerinţe minime sau fără 
cerinţe de întreţinere 

Învelişurile vegetale aşternute pe sterile minimizează eroziunea şi 
facilitează evapo-transpiraţia (minimizând astfel infiltrarea apei de ploaie).
 
În văile Corna şi Roşia se vor instala Lagunele de tratare semipasivă a 
apei. 

ii minimizarea impactului 
negativ pe termen lung 

Vezi c (i). În plus, se vor instala puţuri de hidro-observaţie ce pot 
funcţiona şi ca puţuri de recuperare în valea Corna în aval de sistemul 
secundar de retenţie, acestea permiţând pomparea apei subterane 
contaminate către sistemul de epurare a apei. 
 
Caracteristicile hidrogeologice specifice amplasamentului contribuie la 
siguranţa pe termen lung. 

iii stabilitate geotehnică pe 
termen lung 

Barajul iazului de decantare va fi realizat şi exploatat în conformitate cu 
toate standardele naţionale şi internaţionale aplicabile. 
 
Taluzurile haldelor de roci sterile vor fi reprofilate şi acoperite pentru a 
asigura stabilitatea pe termen lung. 
 
Măsurile pentru controlul eroziunii constau în revegetare, măsuri 
hidraulice cum ar fi canalele de deviere şi drenaj. 
 
Se va implementa un program de monitorizare geotehnică pentru a se 
asigura că toţi parametri geotehnici sunt între limitele proiectate. 
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6 Deşeuri ne-extractive 
6.1 Reglementări aplicabile în cazul deşeurilor ne-extractive 

 
În ultimii cinci ani, România a început un proces foarte intensiv de transpunere în 

legislaţia naţională a directivelor şi altor reglementări ale Uniunii Europene cu privire la 
gestionarea deşeurilor, urmat de implementarea reglementărilor UE transpuse. Negocierile 
cu Uniunea Europeană s-au bazat pe Planurile de implementare elaborate pentru fiecare 
directivă. Datorită dificultăţilor inerente în implementarea tuturor directivelor UE înainte de 
data aderării, Comisia Europeană a convenit asupra mai multor perioade de tranziţie 
justificate pentru unele din directivele UE. 

 
6.1.1 Reglementări nationale 

 
Conform Ordonanţei de urgenţă a guvernului (OUG) nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului care a abrogat Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului, gestionarea 
deşeurilor se efectuează în condiţii de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului şi se 
supune prevederilor legislaţiei specifice în vigoare. 

Principalele documente de planificare în acest domeniu sunt Strategia naţională de 
gestionare a deşeurilor şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor, aprobate prin Hotărârea 
de Guvern nr. 1470/2004. 

România aproape a finalizat faza de transpunere a directivelor UE privind 
gestionarea deşeurilor, aflându-se în prezent în faza de implementare a acestora. 
Reglementările specifice privind gestionarea deşeurilor se conformează directivelor UE şi 
cuprind: 

 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 426/2001, Gestionarea deşeurilor; 

 Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea 
listei cuprinzând deşeurile inclusiv deşeurile periculoase;  

 Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 95/2005 privind stabilirea 
criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la 
depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasa de deşeuri;  

 Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor; 

 Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea 
Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor - construirea, exploatarea, 
monitorizarea şi închiderea depozitelor de deşeuri; 

 Hotărârea Guvernului nr. 268/2005 privind incinerarea deşeurilor de modificare a 
Hotărârii Guvernului nr. 128/2002; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; 

 Hotărârea Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării 
mediului cu azbest;  

 Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de 
ambalaje; 

 Hotărârea Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, completată şi 
modificată de Hotărârea de Guvern nr. 441/2002 şi Hotărârea Guvernului nr. 
1159/2003;  

 Hotărârea Guvernului nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care 
conţin substanţe periculoase; 
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 Hotărârea Guvernului nr. 2406/2004 privind gestionare vehiculelor scoase din uz; 

 Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate; 

 Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind gestiunea deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice; 

 Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe 
periculoase în echipamentele electrice şi electronice; 

 Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 901/2005 privind aprobarea 
măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea 
personalului din punctele de colectare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1357/2002, pentru stabilirea autorităţilor publice 
responsabile de controlul şi supravegherea importului, exportului şi tranzitului de 
deşeuri; 

 Ordinul comun nr. 2/118/211/2004 al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi 
Mediului, al Ministrului Economiei şi Comerţului şi al Ministrului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al 
transportului deşeurilor pe teritoriul României; 

 Ordinul comun nr. 344/708/2004 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al 
Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea normelor tehnice 
privind protecţia mediului în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în 
agricultură; 

 Hotărârea de Guvern nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind 
gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi a altor compuşi similari, modificată cu 
Hotărârea de Guvern nr. 291/2005; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor 
industriale reciclabile; 

 Legea nr. 465/2001 de aprobare şi modificare a O.U.G. nr.16/2001 privind 
gestionarea deşeurilor industriale reciclabile;  

 Legea serviciilor publice de gospodărire comunală nr. 326/2001, modificată cu 
O.U.G. nr. 9/2002, O.U.G. nr. 197/2002 şi O.G. nr. 65/2003; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de 
salubrizare a localităţilor, amendată prin Legea nr. 139/2002 cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a 
Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 
rezultate din activităţile medicale, Ordinul nr. 997/2004 şi Ordinul Ministrului Sănătăţii 
nr. 1029/2004.  
 

6.1.2 Reglementări ale Uniunii Europene 
 
Cadrul legislativ al Uniunii Europene (UE) cu privire la deşeuri este o sursă majoră de 

cerinţe pentru legislaţia românească. Cadrul legislativ cu privire la gestionarea deşeurilor 
pentru statele membre şi candidate la UE este cuprins în următoarele documente: 

 
 Directiva Consiliului 75/442/CEE privind deşeurile amendată prin Directiva Consiliului 

91/156/CEE; 

 Directiva Consiliului 91/689/CEE privind deşeurile periculoase;  
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 Decizia nr. 2000/532/CE, amendată prin Decizia 2001/119/CE care stabileşte lista 
deşeurilor periculoase;  

 Regulamentul Consiliului nr. 259/93/CEE privind controlul transportului deşeurilor în, 
dinspre şi înspre Comunitatea Europeană; 

 Directiva Consiliului 75/439/CEE, privind eliminarea uleiurilor uzate amendată prin 
Directivele 87/101/CEE şi 91/692/CEE; 

 Directiva Consiliului 91/157/CEE privind bateriile şi acumulatorii care conţin anumite 
substanţe periculoase, amendată prin Directivele 93/86/CE şi 91/157/CEE;  

 Directiva Consiliului 1999/31/CE cu privire la depozitarea deşeurilor, amedată prin 
Decizia 2003/33/CE din 19 decembrie 2003 stabilind criteriile şi procedurile de 
acceptare a deşeurilor la depozitare; 

 Directiva 2000/76/CE a Parlamentului şi Consiliului European privind incinerarea 
deşeurilor; 

 Directiva 94/62/CE a Parlamentului şi Consiliului European privind ambalajele şi 
deşeurile de ambalaje;  

 Directiva 2000/53/CE a Parlamentului şi Consiliului European privind vehiculele 
scoase din uz;  

 Directiva 2002/96/CE a Parlamentului şi Consiliului European privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice; 

 Directiva 2002/95/CE a Parlamentului şi Consiliului European privind restricţiile de 
folosire a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice;  

 Directiva Consiliului 86/278/CEE privind protecţia mediului şi în special a solurilor 
când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură; 

 Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor şi procedurilor de 
acceptare a a deşeurilor la depozitare; 

 Directiva Consiliului 96/59/CE privind bifenililor şi trifenililor policloruraţi; 
 

6.1.3 Documente BREF 
 
Următoarele documente BREF prezintă o importanţă deosebită pentru gospodărirea 

deşeurilor extractive în cadrul acestui Proiect: 
 

 Document de referinţă IPPC privind cele mai bune tehnici disponibile în industria 
metalelor neferoase, decembrie 2001; 

 Document de referinţă IPPC privind cele mai bune tehnici disponibile în domeniul 
tratării deşeurilor, august 2005;  

 Document de referinţă IPPC privind principiile generale de monitorizare, iulie 2003. 
 
Deşeurile ne-extractive generate în perioada de viaţă a Proiectului vor fi, cu excepţia 

particulelor fine de cărbune, deşeuri generale nespecifice, rezultând în principal de la 
activităţile auxiliare necesare desfăşurării activităţilor miniere şi de procesare. Aceste 
deşeuri vor rezulta în fazele de pre-construcţie şi construcţie (deşeuri de la construcţii şi 
demolări), de la lucrări de întreţinere şi reparaţii a echipamentelor miniere şi vehiculelor 
(uleiuri uzate, anvelope uzate, fier vechi, acumulatori cu acid pe bază de plumb), instalaţii şi 
aparate industriale, activităţi cu caracter social desfăşurate de angajaţi şi contractori (deşeuri 
menajere din gospodării, nămol de epurare, deşeuri de ambalaje de la consumul de 
alimente, deşeuri medicale), de la închiderea minei/uzinei de procesare şi de la 
dezafectarea altor instalaţii (deşeuri din demolări). 
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Cu excepţia deşeurilor de la construcţii şi demolări, toate celelate deşeuri 
neextractive generate vor fi depozitate în afara amplasamentului, ceea ce înseamnă că pe 
amplasament se vor efectua numai activităţi de depozitare şi pregătire în vederea expedierii 
deşeurilor la depozitele din afara amplasamentului. 

În prezent, încă nu există un document BREF cu privire la depozitele de deşeuri. Cu 
toate acestea, pentru eliminarea deşeurilor de la construcţii şi din demolări se vor aplica cele 
mai bune practici internaţionale. 

Articolul 3(f) din Directiva IPPC prevede luarea măsurilor necesare la încetarea 
definitivă a activităţii, pentru a evita orice risc de poluare şi a readuce amplasamentul la o 
stare satisfăcătoare. Construcţia, exploatarea, dezafectarea şi demolarea instalaţiilor 
industriale vor fi efectuate ţinând seama de prevederile directivei IPPC şi anume: 

 Minimizarea cantităţii de sol ce trebuie excavată sau înlocuită ca urmare a 
construcţiei şi asigurarea că solul excavat este tratat cu grijă (pentru a evita 
modificările nedorite ale proprietăţilor solului); 

 Minimizarea infiltrării de substanţe în sol prin scurgeri, depuneri din aer şi stocarea 
necorespunzătoare a materiilor prime, produselor şi reziduurilor în faza de operare; 

 Evaluarea gradului de contaminare preexistent pentru a lua notă de situaţie înainte 
de reglementare pentru a asigura o închidere "curată" la oprirea unei instalaţii, de 
exemplu curăţarea şi reabilitarea având în vedere utilizarea viitoarea a zonei. 
 
După cum se menţionează în subcapitolul 6.4.5. Reziduuri tehnologice din 

Documentul de referinţă IPPC privind cele mai bune tehnici disponibile în industria metalelor 
neferoaselxii, principiile pe care se bazează BAT includ prevenirea şi minimizarea generării 
de deşeuri şi reziduuri ori de câte ori este posibil. Pentru deşeurile ne-extractive generate în 
cadrul proiectului se va adopta această abordare. 

Documentul de referinţă IPPC privind cele mai bune tehnici disponibile în domeniul 
tratării deşeurilorlxiii are în vedere instalaţii specifice de tratare a deşeurilor, exceptând 
depozitele. Având în vedere că toate deşeurile generate în cadrul proiectului vor fi tratate în 
instalaţii din afara amplasamentului, există puţine BAT aplicabile acestui proiect. Cu toate 
acestea, o parte din BAT-urile prevăzute de acest document BREF pot fi adoptate pentru 
tratarea în amonte a deşeurilor înainte de expedierea la instalaţiile din afara 
amplasamentului în vederea reciclării sau eliminării. 

Cele mai bune tehnologii disponibile ce privesc gestiunea deşeurilor ne-extractive, 
aşa cum sunt prezentate în subcapitolul 5.1 BAT Generic din Documentul de referinţă IPPC 
privind cele mai bune tehnici disponibile în domeniul tratării deşeurilor sunt: 

 Se va ţine seama de impactul asupra mediului generat de dezafectarea obiectivului 
încă din faza de proiectare a uzinei de procesare şi amenajărilor auxiliare (plan de 
dezafectare a instalaţiilor de depozitare temporară pentru deşeurile periculoase); 

 Se vor cunoaşte foarte bine caracteristicile deşeurilor ce vor fi expediate la instalaţia 
de tratare, şi/sau vor fi eliminate, prin luarea în considerare a următoarelor: 
• Tipul de deşeu; 
• Provenienţa deşeului; 
• Tratarea ce se va efectua; 
• Locul de depozitare. 

 Implementarea unei proceduri de acceptare care să conţină cel puţin următoarele 
elemente: 
• Testări ale deşeurilor generate; 
• Pregătirea tuturor informaţiilor necesare cu privire la natura procesului 

(proceselor) generatoare de deşeuri; 
• Un sistem pentru obţinerea şi analizarea unei (unor) probe reprezentative de 

deşeu; 
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• Furnizarea codului deşeului în conformitate cu Lista de deşeuri stabilită la 
nivelul UE; 

• Stabilirea metodei adecvate de tratare pentru fiecare deşeu în parte prin 
identificarea unei metode adecvate de tratare ce ţine seama de proprietăţile 
fizice şi chimice ale deşeului respectiv; 

 Se vor aplica următoarele procede pentru depozitare: 
• Amplasarea zonelor de depozitare: la distanţă de cursurile de apă şi perimetrele 

sensibile; 
• Se va asigura că sistemul de drenaj al zonei de depozitare poate colecta toate 

scurgerile posibil contaminate şi că drenajele de la deşeuri incompatibile nu 
intră în contact unele cu altele; 

• Se va utiliza o zonă de depozitare special amenajată pentru care s-au luat toate 
măsurile de reducere a riscurilor asociate deşeurilor; 

• Pe butoaie şi containere se va aplica o etichetă pe care se va trece conţinutul şi 
capacitatea şi li se va atribui un cod unic de identificare; 

• Se vor ţine evidenţe pentru toate butoaiele/containerele, consemnându-se codul 
unic de identificare, capacitatea, construcţia, inclusiv materialele, graficul de 
întreţinere şi rezultatele inspecţiei, precum şi tipurile de deşeuri ce vor fi stocate 
în recipiente; 

 Operaţii de spălare, ţinând seama de: 
• Se vor identifica componentele ce ar putea fi prezente în elementele ce vor fi 

spălate; 
• Apele de spălare vor fi direcţionate către sistemul corespunzător de stocare şi 

fiind apoi tratate în acelaşi mod ca şi deşeurile de la care au provenit; 
• Pentru spălare se va utiliza apa uzată epurată de la staţia de epurare a apelor 

uzate în loc de apă brută; 
 Se va vor folosi la maxim ambalajele reutilizabile (butoaie, containere, paleţi etc.)  

 Se va realiza un inventar de monitorizare a deşeurilor de pe amplasament folosind 
evidenţele cu cantităţile de deşeuri generate pe amplasament şi evidenţele cu 
deşeurile expediate în afara amplasamentului; 

 Se va preveni contaminarea solului prin: 
• Se vor asigura şi apoi întreţine suprafeţele din zonele operaţionale, inclusiv se 

vor aplica măsuri de prevenire sau îndepărtare rapidă a scurgerilor şi pierderilor;  
• Se va utiliza o bază impermeabilă şi un sistem intern de drenaj; 
• Se va reduce suprafaţa de instalare şi se va minimiza utilizarea de rezervoare 

subterane. 
 
Cele mai bune tehnologii disponibile pentru monitorizare aplicabile deşeurilor ne-

extractive generate în cadrul Proiectului sunt prezentate în subcapitolul 4.3.3. din 
Documentul de referinţă  IPPC privind principiile generale de monitorizarelxiv. Operatorul 
(generatorul de deşeuri) va consemna şi păstra pentru o perioadă corespunzătoare, 
următoarele înregistrări: 

• compoziţia deşeurilor; 
• cea mai bună estimare a cantităţii produse; 
• căile de eliminare; 
• cea mai bună estimare a cantităţii trimise spre recuperare; 
• număr de înregistrare/licenţe pentru transportatori şi zonele de depozitare a 

deşeurilor.  
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6.2 Principii şi obiective strategice pentru gestionarea deşeurilor ne-
extractive 

Deşeurile ne-extractive generate de Proiectul Roşia Montană vor fi gestionate în 
conformitate cu principiile şi obiectivele strategice conţinute şi aprobate în Strategia 
naţională de gestionare a deşeurilor (SNGD).lxv  

Principiile care stau la baza activităţilor de gestionare a deşeurilor în România, aşa 
cum sunt prezentate în SNGD, sunt enunţate în cele ce urmează: 

 
 Principiul protecţiei resurselor primare - este formulat în contextul mai larg al 

conceptului de dezvoltare durabilă şi stabileşte necesitatea de a minimiza şi 
eficientiza utilizarea resurselor primare, în special a celor neregenerabile, punând 
accentul pe utilizarea materiilor prime secundare. 

 Principiul măsurilor preliminare, corelat cu principiul utilizării BATNEEC ("cele mai 
bune tehnici disponibile care nu presupun costuri excesive") - stabileşte ca pentru 
orice activitate (inclusiv pentru gestionarea deşeurilor), trebuie să se ţină cont de 
următoarele aspecte principale: stadiul curent al dezvoltării tehnologiilor, cerinţele 
pentru protecţia mediului, alegerea şi aplicarea acelor măsuri fezabile din punct de 
vedere economic. 

 Principiul prevenirii - stabileşte ierarhizarea activităţilor de gestionare a deşeurilor, în 
ordinea descrescătoare a importanţei care trebuie acordată: evitarea apariţiei, 
minimizarea cantităţilor, tratarea în scopul recuperării, tratarea şi eliminarea în 
condiţii de siguranţă pentru mediu. 

 Principiul "poluatorul plăteşte", corelat cu principiul responsabilităţii 
producătorului şi cel al responsabilităţii utilizatorului - stabileşte necesitatea 
creării unui cadru legislativ şi economic corespunzător, astfel încât costurile pentru 
gestionarea deşeurilor să fie suportate de generatorul acestora. 

 Principiul substituţiei - stabileşte necesitatea înlocuirii materiilor prime periculoase 
cu materii prime nepericuloase, evitându-se astfel apariţia deşeurilor periculoase. 

 Principiul proximităţii, corelat cu principiul autonomiei - stabileşte că deşeurile 
trebuie să fie tratate şi eliminate cât mai aproape de sursa de generare; în plus, 
exportul deşeurilor periculoase este posibil numai către acele ţări care dispun de 
tehnologii adecvate de eliminare şi numai în condiţiile respectării cerinţelor pentru 
comerţul internaţional cu deşeuri. 

 Principiul subsidiarităţii (corelat şi cu principiul proximităţii şi cu principiul 
autonomiei) - stabileşte acordarea competenţelor astfel încât deciziile în domeniul 
gestionării deşeurilor să fie luate la cel mai scăzut nivel administrativ faţă de sursa de 
generare, dar pe baza unor criterii uniforma la nivel regional şi naţional. 

 Principiul integrării - stabileşte că activităţile de gestionare a deşeurilor fac parte 
integrantă din activităţile socio-economice care le generează. 
 
Acelaşi document strategic (SNGD - Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor) 

se prezintă opţiunile de gestionare a deşeurilor - ierarhizarea activităţilor de gestionare a 
deşeurilor - ce trebuie luate în considerare în ordinea descrescătoare a importanţei: 

 
 evitarea apariţiei; 

 reducerea cantităţilor de deşeuri; 

 valorificare prin refolosire şi reciclare; inclusiv recuperarea energetică; şi 

 eliminarea deşeurilor, într-o manieră care să asigura protecţia sănătăţii populaţiei şi a 
mediului. 
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Implementarea acestor concepte este prezentată în cele ce urmează pentru diverse 
fluxuri de sterile. 

RMGC, în conformitate cu Planul de gestionare a deşeurilor, va realiza un inventar 
actualizat al fluxurilor de deşeuri generate şi/sau gestionate între limitele operaţiunilor sale. 
La crearea unui nou flux de deşeuri, inventarul va fi actualizat şi revizuit pentru a se asigura 
corectitudinea acestuia. Inventarul fluxurilor de deşeuri va fi folosit şi ca Plan de bază de 
minimizare a deşeurilor, ajutând la cunoaşterea fluxurilor de deşeuri generate şi la 
identificarea posibilităţilor de evitare, reducere, reutilizare şi reciclare a deşeurilor. 

În paragrafele următoare sunt prezentate exemple ale angajamentelor luate de 
RMGC cu privire la minimizarea deşeurilor, prin identificarea tuturor fluxurilor de deşeuri ce 
vor fi reutilizate, reciclate sau recuperate şi descrierea modului în care vor fi reutilizate. Pe 
măsură ce se realizează Inventarul fluxurilor de deşeuri în timpul construcţiei şi exploatării, 
se vor identifica noi oportunităţi de minimizare a deşeurilor. 

 
6.2.1 Evitarea deşeurilor 

 
Acţiunile următoare reprezintă exemple ale angajamentelor RMGC privind evitarea 

deşeurilor: 
 

 La achiziţionarea echipamentelor electrice şi electronice, RMGC va respecta 
prevederile HG nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase 
în echipamentele electrice şi electronicelxvi. 
 

 Prin interzicerea achiziţionării de materiale periculoase, cum ar fi azbestul şi bifenilii 
policloruraţi se va elimina un flux de deşeuri periculoase.  
 

 Uzina de procesare a minereurilor va fi proiectată astfel încât să cuprindă în totalitate 
suprafeţele pentru descărcarea şi amestecul reactivului cianură, precum şi pentru 
procesele din circuitul CIL şi de tratare a cianurii; folosirea unor sisteme de retenţie şi 
bazine de colectare a scurgerilor amplasate corespunzător va permite ca orice 
scurgere a unui material cu conţinut de cianură să fie recirculată înapoi în procesul 
de cianurare în loc să fie eliminată ca deşeu periculos. 
 

 Având în vedere că în conformitate cu reglementările româneşti, recipientele cu 
aerosoli uzate sunt considerate deşeuri periculoase indiferent de conţinutul lor, 
RMGC va adopta o politică de achiziţii prin care se interzice în mod expres 
achiziţionarea de vopsele, lubrifianţi, detergenţi şi alte materiale consumabile sub 
formă de aerosoli, cu excepţia cazului în care utilizarea acestor materiale este 
esenţială pentru operaţiile de întreţinere, securitate sau exploatare şi nu există o altă 
alternativă practică. 
 

6.2.2 Reducerea, reutilizarea şi reciclarea deşeurilor 
 
Odată ce rata de generare este redusă la minim şi oriunde este practic şi economic, 

deşeurile vor fi reciclate. În continuare sunt date câteva exemple de deşeuri ce pot fi 
reciclate: 

 
 hârtie de birou, 

 ambalaje de aluminiu, 

 hârtie/carton, 

 deşeuri de metal/echipamente, 
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 ambalaje de lemn şi paleţi, 

 sticlă, 

 materiale plastice. 
 
Unde se poate, vânzătorii vor fi obligaţi să accepte returnarea ambalajelor folosite 

odată cu achiziţionarea de noi produse. Exemple de astfel de tipuri de deşeuri: 
 

 uleiuri uzate; 

 butoaie, recipiente sau lăzi goale folosite; 

 baterii cu acid umede; sau 

 anvelope uzate; şi 

 deşeuri de la echipamente electrice şi electronice. 
 
Acţiunile următoare reprezintă exemple ale angajamentelor RMGC privind 

reducerea, reutilizarea şi reciclarea deşeurilor: 
 

 Toate deşeurile reciclabile vor fi expediate către centrele de colectare şi instalaţiile 
de procesare/reciclare din judeţul Alba sau Centrul regional (vezi subcapitolul 
3.3.1.4). 
 

 Când este posibil, echipamentele electronice şi electrice uzate moral vor fi donate în 
scopuri de binefacere sau unei instituţii de învăţământ din zonă. 
 

 Achiziţionarea de acumulatori pentru parcul auto al RMGC şi al contractorilor se va 
face cu prioritate de la furnizorii care acceptă returnarea acumulatorilor uzaţi. 
 

 Achiziţionarea de anvelope pentru parcul auto al RMGC şi al contractorilor se va face 
cu prioritate de la furnizorii care acceptă returnarea anvelopelor uzate. 
 

 Pentru a sprijini eforturile de minimizare a deşeurilor, nămolul de epurare de la staţia 
de epurare a apelor uzate menajere poate fi utilizat ca amendament pentru sol sau 
îngrăşământ agricol. Nămolul de epurare poate fi utilizat şi pentru reabilitarea 
terenurilor în zonele afectate de activităţile miniere aflate în proprietatea atât a 
societăţii Roşiamin S.A. – în fazele de construcţie şi operare a proiectului RMGC, cât 
şi a societăţii RMGC până la dezafectarea staţiei de epurare a apelor uzate 
menajere. Caracteristicile chimice ale solurilor amendate cu nămolul de epurare vor fi 
analizate înainte de utilizarea ca biosolide agricole sau pentru reabilitarea terenurilor, 
pentru a se verifica compatibilitatea cu nămolul. Uleiul de motor şi de transmisie va fi 
furnizat de o firmă locală specializată - OMV PETROM, Sucursala Alba Iulia - care 
acceptă returnarea uleiurilor uzate. Dacă se foloseşte un alt furnizor, se va căuta o 
firmă specializată în recuperarea uleiurilor uzate. 
 

 Anvelopele uzate vor fi folosite ca material de construcţie pentru stabilizarea digurilor 
sau pentru controlul eroziunii pe amplasament sau în alte zone de depozitare a 
deşeurilor din afara amplasamentului; 
 

 Operaţiile de reşapare a anvelopelor pentru utilajele grele pot fi efectuate de firma 
Michelin care a preluat de curând societatea Tofan Recap din Timişoara. Dacă 
reşaparea nu este o alternativă fezabilă, în România există trei mari firme mari 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Plan de Management al Deseurilor 

 

 
Secţiunea 6: Deşeuri ne-extractive 

Pagina 79 din 138 

producătoare de ciment, respectiv Carpatcement Holding, Holcim Romania şi 
Lafarge Romcim care acceptă să preia anvelopele uzate în vederea arderii şi 
recuperării energetice. 
 

 Înainte de predarea anvelopelor în scopul recuperării energetice RMGC va efectua o 
verificare a contractorului pentru a se asigura că practicile adoptate de acesta cu 
privire la managementul mediului sunt corespunzătoare. 
 

 Varul nestins va fi utilizat pe amplasament ca reactiv alcalin în staţia de epurare a 
apelor acide de drenaj. 
 

6.2.3 Minimizarea nivelului de periculozitate a deşeurilor 
 
Se încurajează înlocuirea produselor ce conţin substanţe periculoase cu produse 

alternative. Exemple de astfel de produse sunt: 
 

 echipamente electrice şi electronice cu conţinut redus de substanţe periculoase; 

 baterii şi acumulatori cu conţinut scăzut de metale grele; 

 degresanţi şi solvenţi apoşi nepericuloşi; sau 
 vopsele pe bază de apă cu conţinut redus de compuşi organici volatili (COV). 

 
6.3 Gestionarea deşeurilor ne-extractive  

 
În continuare se prezintă măsurile propuse pentru asigurarea utilizării unor metode 

corecte de gestionare a tuturor categoriilor de deşeuri ce vor fi generate în cadrul Proiectului 
Roşia Montană, în conformitate cu Planul B - Planul de gestionare a deşeurilor. 

Deşeurile vor fi grupate separat în următoarele fluxuri de deşeuri: 
 

 deşeuri municipale sau similare (împărţite în fracţiuni pentru reciclare); 

 deşeuri inerte şi nepericuloase din construcţii şi demolări; 

 deşeuri cu conţinut de azbest din demolări; 

 deşeurilor rezultate din curăţarea deversărilor de cianuri denocivizate;  

 soluri contaminate; 

 recipiente goale; 

 baterii cu plumb; 

 acumulatori cu acid care nu sunt pe bază de plumb; 

 deşeuri de la echipamente electrice şi electronice; 

 uleiuri uzate; 

 anvelope uzate; 

 vehicule scoase din uz;  

 filtre de ulei;  

 recipiente cu aerosoli uzate; şi  

 deşeuri medicale. 
 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Plan de Management al Deseurilor 

 

 
Secţiunea 6: Deşeuri ne-extractive 

Pagina 80 din 138 

Fiecare din aceste fluxuri de deşeuri vor fi sortate mai departe pentru ca materialele 
incompatibile să nu fie depozitate împreună şi pentru a îndeplini corect obiectivele de 
reciclare şi reutilizare stabilite prin Inventarul fluxurilor de deşeuri. Pubelele, containerele sau 
butoaiele utilizate la depozitarea deşeurilor vor fi aşezate astfel încât să se permită accesul 
uşor pentru transferul containerului şi intervenţie în caz de urgenţă. Deşeurile ce vor fi 
eliminate în afara amplasamentului vor fi colectate la o staţie specială de transfer aleasă de 
responsabilul cu gestiunea deşeurilor. 

În funcţie de conţinutul de substanţe periculoase şi criteriile de acceptare la 
depozitare, deşeurile pot fi clasificate în trei categorii principale (Ordinul Ministrului nr. 
95/2005): 
 

 deşeuri nepericuloase - deşeuri municipale şi asimilabile şi deşeuri de producţie 
nepericuloase; 

 deşeuri periculoase; şi 

 deşeuri inerte şi nepericuloase din construcţii şi demolări. 
 

6.3.1 Gestionarea deşeurilor nepericuloase 
 
Cele mai importante tipuri de deşeuri din această categorie sunt: 
 

 deşeuri industriale asimilate deşeurilor menajere; 

 deşeuri de ambalaje nereciclabile; 

 alte deşeuri industriale nepericuloase care nu pot fi reutilizate/reciclate, sau  

 nămolul de la staţiile de epurare. 
 
Aceste deşeuri vor fi gestionate în afara amplasamentului. Anumite fluxuri de deşeuri 

pot fi reutilizate/reciclate sau eliminate prin depozitare. Numai nămolul de epurare poate fi 
utilizat pentru reabilitarea terenului de pe amplasament. 

Oriunde este posibil, se vor face eforturi pentru minimizarea sau eliminarea fluxurilor 
de deşeuri şi/sau reutilizarea şi reciclarea deşeurilor. 

Planul regional de gestionare a deşeurilor (PRGD)lxvii elaborat în anul 2005 în cadrul 
unui Proiect de înfrăţire româno-german are în vedere numai gestionarea deşeurilor 
municipale. 

În continuare sunt prezentate principalele faze din procesul de gestionare a 
deşeurilor nepericuloase. 

 
6.3.1.1 Colectarea deşeurilor 

 
Colectarea deşeurilor se va face selectiv. Containerele pentru deşeurile municipale 

vor fi amplasate în mai multe puncte de pe amplasamentul proiectului pentru colectare 
înainte de expediere la staţia de transfer a deşeurilor. Temporar, se pot amplasa containere 
şi în alte puncte din apropierea organizării de şantier, zonelor cu activităţi de construcţii sau 
demolări în funcţie de tipul şi volumul de deşeuri generate. 

Pentru deşeurile reciclabile, se va organiza o zonă specială pentru depozitarea 
acestora înainte de a fi expediate către operatori de deşeuri autorizaţi. Contractarea de 
servicii de reciclare se va face pe baza criteriilor de eficienţă economică şi în deplină 
conformitate cu cerinţele legale privind protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului. 
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6.3.1.2 Transportul deşeurilor 
RMGC va încheia contracte cu agenţi economici specializaţi şi autorizaţi pentru 

transportul deşeurilor în vederea valorificării sau depozitării. RMGC nu intenţionează să 
creeze un sistem propriu de transport a deşeurilor. 

Prognozele preliminare indică pentru faza de construcţie un flux de deşeuri mai 
intens şi implicit un tranzit mai intens al tuturor tipurilor de deşeuri nepericuloase. În faza de 
operare (16 ani) fluxul de deşeuri va fi aproximativ constant, scăzând foarte tare spre finalul 
activităţilor de închidere. 

 
6.3.1.3 Eliminarea deşeurilor 

 
Pentru deşeurilor nepericuloase principala alternativă de eliminare va fi depozitarea. 

Depozitele de deşeuri vor corespunde cu tipul şi caracteristicile deşeurilor generate şi se vor 
conforma cerinţelor legale. Pentru a reduce durata şi costul de transport, alegerea locului de 
depozitare va ţine seama de principiul proximităţii. 

 
 
Abordare regională pentru depozitarea deşeurilor 
 
În zona Roşia Montană există un sistem de colectare a deşeurilor menajere. 

Deşeurile colectate sunt transportate şi eliminate la un depozit local neconform, după cum 
se observă în Planşa 6.11-1 Depozit de deşeuri 2004, Regiunea Centru.lxviii  

Singurele depozite de deşeuri conforme sunt situate în oraşele Sibiu, Sighişoara şi 
Braşov. Depozitul din Sighişoara are o capacitate foarte limitată, iar cel din Braşov este 
situat la o distanţă mare faţă de amplasament. Depozitul din Sibiu are o capacitate 
suficientă, fiind în prezent singurul depozit conform din zonă pentru eliminarea deşeurilor 
nepericuloase. 

O altă destinaţie posibilă pentru deşeuri este depozitul din oraşul Alba Iulia, care este 
conform din punct de vedere al mediului, dar acesta este programat pentru închidere în anul 
2015. 

În conformitate cu graficul de închidere a depozitelor neconforme, aprobat prin H.G. 
nr. 349/2004 privind depozitarea deşeurilorlxix, toate depozitele din zonele rurale, inclusiv cel 
din zona Roşia Montană va fi închis până la mijlocul anului 2009. depozitele mai mari din 
apropiere, cum ar fi cele din Abrud, Câmpeni şi Zlatna vor fi închise în anul 2009. Pentru 
anul 2007, nu este prevăzută realizarea nici unui alt nou depozit conform la o distanţă 
acceptabilă faţă de amplasamentul Proiectului - Planşa 6.11-2 Depozite de deşeuri 2007, 
Regiunea Centru. Această situaţie se explică prin faptul că densitatea populaţiei în zona 
Abrud -Câmpeni este foarte redusă (Planşa 6.11-3 Densitatea populaţiei, Regiunea Centru), 
iar capacitatea de depozitare în depozitele existente nu este încă epuizată. Cele două noi 
depozite propuse pentru anul 2007 în Făgăraş şi Ungheni –Târgu Mureş nu vor fi mai 
aproape de amplasamentul Proiectului decât depozitul din Sibiu. 

Odată cu aderarea României la UE, fondurile structurale şi de coeziune vor veni în 
sprijinul investiţiilor publice din România, fiind alocate inclusiv pentru construcţia de depozite 
de deşeuri, după cum se ilustrează în Planşa 6.11-4 Depozite de deşeuri 2010, Regiunea 
Centru. În anul 2010, în regiune, vor exista mai multe depozite de deşeuri conforme, dar nici 
unul nu va fi mai aproape de zona Proiectului decât cel din Sibiu. Cu toate acestea, Planşa 
prezintă depozitele necesare, unele dintre ele fiind mai aproape de zone Proiectului - Alba 
Iulia şi Câmpeni. Necesitatea acestor depozite este în corelaţie cu închiderea unor depozite 
neconforme mai mici din zonele rurare, oraşele Abrud şi Câmpeni şi cu diminuarea 
capacităţii depozitului din Alba Iulia. 

Prognoza pentru anul 2012 cu privire la depozitele de deşeuri arată că în Alba Iulia şi 
Câmpeni vor exista două noi depozite conforme, Planşa 6.11-5 Depozite de deşeuri în 2012, 
Regiunea Centru. În anul 2005, Consiliul Judeţean Alba a început căutările pentru găsirea 
mai multor amplasamente viabile în zona munţilor Apuseni. Anul 2012 pare să fie un termen 
realist pentru realizarea unui depozit regional de deşeuri în zonă. 
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Planul regional de gestionare a deşeurilor din Regiunea 7 Centru a identificat o 
alternativă de depozitare pe întreaga perioadă de viaţă a Proiectului, conformă cu 
prevederile legale cu privire la un nou depozit ce necesită o capacitate de depozitare 
suficientă pentru cel puţin 20 de ani de exploatare. 

Abordarea regională a gestionării deşeurilor implică de asemenea realizarea mai 
multor staţii de transfer. Una dintre acestea va fi amplasată în oraşul Abrud, adică foarte 
aproape de zona Proiectului. Pentru deşeurile nepericuloase generate de Proiectul Roşia 
Montană se va utiliza staţia de transfer Abrud ca instalaţie intermediară către depozitul de 
deşeuri. 

 
Staţia de transfer a deşeurilor Abrud 
 
În prezint, este în faza de finală de planificare o staţie de transfer a deşeurilor în 

oraşul Abrud. Construcţia acesteia va începe în anul 2006, preconizându-se a fi finalizată 
până în anul 2008. UE finanţează 90% din valoarea investiţiei în cadrul unei Scheme de 
granturi mici Phare. Restul valorii este finanţată de municipalitatea oraşului Abrud. Conform 
termenilor din Schema Phare, staţia de transfer a deşeurilor Abrud va fi construită şi 
exploatată în conformitate cu cerinţele UE privind staţiile de transfer a deşeurilor. 

Responsabilitatea firmei RMGC se va limita la colectarea şi transportul deşeurilor de 
pe amplasament la staţia de transfer a deşeurilor Abrud. De asemenea, RMGC poate 
contracta serviciile de colectare şi transport a deşeurilor unui operator autorizat. RMGC va 
trebui în continuare să achite taxa pentru eliminarea deşeurilor, dar contractorul va avea 
sarcina de a supraveghea şi asigura eliminarea corespunzătoare a deşeurilor la un depozit 
conform.  

Se preconizează că realizarea proiectului de construcţie a staţiei de transfer Abrud 
va creşte eficienţa gestionării deşeurilor menajere sau asimilate de la populaţie şi 
întreprinderile mici, nu numai în Abrud, ci şi în alte localităţi din zona de influenţă a 
Proiectului. Consiliul Local Roşia Montană este de asemenea un factor interesat în Proiect. 
Se aşteaptă încetarea depozitării deşeurilor menajere în depozitul neconform existent în 
prezent în Roşia Montană. 

Planşa 6.11-7 ilustrează traseul proiectat pentru transportul deşeurilor municipale de 
la amplasamentul Proiectului către staţia de transfer a deşeurilor Abrud. Locaţia propusă 
pentru staţia de transfer a deşeurilor Abrud este între Uzina de preparare Gura Roşiei şi 
iazul de decantare Gura Roşiei, pe malul drept al râului Arudel. Deşeurile de dimensiuni mari 
nu vor fi acceptate la staţia de transfer. În consecinţă, RMGC se va asigura că deşeurile au 
dimensiuni adecvate, înainte de a le expedia la staţia de transfer. 

Deşeurile vor fi transferate de la staţia de transfer a deşeurilor Abrud şi eliminate la 
unul din depozitele reglementate conform legii, existente în zonă, disponibil pe durata tuturor 
fazelor Proiectului. 

 
6.3.1.4 Instalaţii de reciclare a deşeurilor 

 
Instalaţiile de reciclare a deşeurilor vor fi selectate ţinând cont de societăţile de 

procesare existente, situate în apropierea amplasamentului, deşi se preconizează că multe 
dintre aceste societăţi se vor închide, în timp ce altele noi se vor înfiinţa. 

Planşa 6.11-6 prezintă instalaţiile existente de colectare şi procesare a deşeurilor:  
 

 Hârtie/carton - REMAT ALBA S.A. Alba Iulia; 

 Material plastic - REMAT ALBA S.A. Alba Iulia; 

 Uleiuri uzate - OMV PETROM – Sucursala Alba Iulia; 

 Acumulatori cu plumb - REMAT S.A. Câmpeni; 

 Fier vechi - REMAT S.A. Câmpeni; 
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iar pentru reciclarea deşeurilor:  
 

 Hârtie/carton - PEHART S.A. Petreşti; 

 Sticlă - Stimet S.A. Sighişoara. 
 
În Regiunea Centru există de asemenea societatea Lafarge Romcim S.A. Hoghiz, 

autorizată pentru co-incinerarea anvelopelor uzate.  
Lafarge Romania S.A. Aleşd (judeţul Bihor) a obţinut un permis de co-incinerare 

pentru 220 de tipuri de deşeuri şi deţine o autorizaţie emisă de Ministerul Economiei şi 
Comerţului pentru recuperarea deşeurilor de cauciuc. 

Fabrica de ciment Deva deţinută de CARPATCIMENT HOLDING este în procedura 
de reglementare pentru obţinerea permisului de co-incinerare pentru anumite tipuri de 
deşeuri, inclusiv uleiuri uzate, anvelope uzate şi deşeuri de ambalaje. 

 
6.3.2 Gestionarea deşeurilor periculoase 

 
RMGC intenţionează ca, pe perioada de viaţă a minei, să genereze cantităţi limitate 

de deşeuri periculoase, cum ar fi: deşeuri de la vopsele, deşeuri de solvenţi, baterii şi 
acumulatori uzaţi, deşeurile de la curăţarea deversărilor, deşeuri periculoase din demolări, 
deşeuri de azbest din demolări şi soluri contaminate. 

Generarea de deşeuri periculoase va fi minimizată prin adoptarea unor strategii 
corespunzătoare de diminuare, după cum se menţionează în Planul de gestionare a 
deşeurilor. 

Deşeurile periculoase vor fi colectate, iar unde este posibil, volumul lor va fi redus 
fiind plasate în depozite controlate. 

Cerinţele următoare se vor aplica la gestionarea tuturor deşeurilor periculoase 
generate sau administrate de RMGC, după cum se precizează în Planul de management a 
deşeurilor şi în procedurile aferente. 

 
 fiecare categorie de deşeu va fi stocată separat, în conformitate cu proprietăţile sale 

fizice şi chimice, precum şi funcţie de compatibilitatea şi natura substanţelor de 
stingere a incendiilor utilizate pentru fiecare categorie de deşeu în eventualitatea 
unui incendiu; 
 

 recipientele pentru deşeuri periculoase pot fi mutate sau transferate în cadrul 
amplasamentului numai de către personal calificat, folosindu-se vehicule sau 
echipamente specifice; 
 

 angajaţii implicaţi în gestionarea deşeurilor periculoase vor urma cursuri de instruire 
de bază, specifică produselor şi anuală cu privire la cerinţele generale de gestionare 
a deşeurilor; 
 

 contractorii care prestează servicii pe amplasament se vor conforma aceloraşi reguli 
de gestionare a deşeurilor în cazul oricărei categorii de deşeu periculos generat; 
 

 incinerarea pe amplasament a deşeurilor nu va fi permisă, decât dacă se obţin 
autorizaţii pentru amestecarea uleiurilor uzate cu carburanţi curaţi în scopul 
recuperării energetice. 
 
În continuare sunt prezentate principalele faze de gestionare a deşeurilor 

periculoase. 
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6.3.2.1 Colectarea deşeurilor 
 
Staţiile de colectare/transfer a deşeurilor periculoase sau materialelor potenţial 

periculoase acumulate în vederea reciclării (de exemplu uleiuri şi lubrifianţi uzaţi) vor 
cuprinde o zonă cu berme de retenţie din beton, înclinate către un dren ce descarcă într-un 
bazin impermeabilizat cu o capacitate de rezervă corespunzătoare. Materialele 
incompatibile, care reacţionează între ele, nu se vor stoca la aceeaşi staţie. 

Staţiile de colectare/transfer a deşeurilor periculoase vor dispune de zone 
semnalizate corespunzător pentru fiecare categorie de deşeu. 

Aceste măsuri vor contribui la stocarea şi sortarea corectă a deşeurilor periculoase, 
în funcţie de proprietăţile lor fizice şi chimice şi de compatibilitatea şi natura substanţelor de 
stingere a incendiilor utilizate pentru fiecare categorie de deşeu în eventualitatea unui 
incendiu. 

Cerinţe speciale: 
 containerele folosite la colectarea şi stocarea deşeurilor periculoase generate pe 

amplasament trebuie să fie compatibil cu deşeurile stocate; 

 se va prevedea o retenţie secundară pentru prevenirea amestecării deşeurilor 
incompatibile din punct de vedere chimic; 

 containerele pentru deşeuri periculoase nu vor fi amplasate pe drumuri, şosele, 
poteci sau într-un alt mod în care ar putea bloca ieşirile de urgenţă; 

 containerele pentru deşeuri periculoase vor fi marcate şi etichetate corespunzător 
pentru identificarea conţinutului şi pericolului prezentat, în conformitate cu 
reglementările în vigoare privind deşeurile periculoase. 

 containerele pentru deşeuri periculoase vor fi stivuite numai acestea sunt special 
proiectate pentru a asigura stabilitatea stivei, iar stivuirea poate fi efectuată în condiţii 
de siguranţă; 

 containerele pentru deşeuri periculoase vor fi depozitate cu dopurile, capacele, 
clapele de închidere, ventilele în poziţie închisă, cu excepţia cazurilor când este 
necesar să se golească sau să se adauge deşeuri; 

 containerele pentru deşeuri periculoase vor fi inspectate periodic pentru a se asigura 
că sunt etichetate corespunzător, că sunt închise şi în stare bună, fără semne de 
scurgere. 
 
Accesul în staţiile de colectare şi transfer a deşeurilor periculoase/potenţial 

periculoase va fi permis numai personalului sau contractorilor autorizaţi pentru manipularea 
deşeurilor. Aceste staţii vor fi echipate cu sisteme de protecţie contra incendiilor, sisteme de 
alarmă şi căi alternative de ieşire pentru situaţii de urgenţă.  

Deşeurile periculoase vor fi transferate regulat către depozitul temporar de stocare a 
deşeurilor periculoase în vederea unei stocări controlate (în aşteptarea expedierii către sau 
a identificării unei instalaţii de tratare, stocare sau depozitare din afara amplasamentului). 

 
 

6.3.2.2 Depozitul temporar de deşeuri periculoase 
 
Deşeurile periculoase vor fi transferate regulat către depozitul temporar de stocare a 

deşeurilor periculoase în vederea unei stocări controlate, sigure şi protejate în aşteptarea 
expedierii către sau a identificării unei instalaţii de tratare, stocare sau depozitare din afara 
amplasamentului. 

Hotărârea Guvernului nr. 349/2005, Anexa 1 defineşte depozitul temporar pentru 
stocarea substanţelor periculoase ca fiind o suprafaţă permanentă proiectată pentru 
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stocarea temporară timp de maxim 3 ani până la recuperarea sau tratarea deşeurilor şi timp 
de maxim 1 an până la eliminarea acestora. 

Cu toate acestea, depozitul temporar de stocare a deşeurilor periculoase va fi 
proiectat pentru colectarea şi stocarea intermediară a deşeurilor periculoase pentru 
expedierea periodică în afara amplasamentului în vederea eliminării. 

Depozitul temporar de stocare a deşeurilor periculoase va fi construit ca o serie de 
module identice, numărul de module fiind determinat de nevoile operaţionale şi de volumele 
concrete de deşeuri rezultate din curăţarea deversărilor. 

Depozitul temporar de stocare a deşeurilor periculoase va continua să funcţioneze 
după transferul iniţial de deşeuri periculoase stocate. Colectarea, stocarea temporară şi 
gestionarea fiecărui tip de deşeu periculos în cadrul depozitului temporar de stocare a 
deşeurilor periculoase se vor efectua până la dezafectarea tuturor instalaţiilor de pe 
amplasament. 

Dacă va fi necesară o capacitate suplimentară de stocare până la luarea unei decizii 
cu privire la soluţia permanentă de eliminare, se pot construi noi module adiacente instalaţiei 
iniţiale. 

În consecinţă, depozitul temporar de stocare a deşeurilor periculoase va consta din 
compartimente separate pentru gestionarea recipienţilor de deşeuri compatibile din punct de 
vedere chimic. Depozitul temporar de stocare a deşeurilor periculoase va fi proiectat în 
conformitate cu cele mai bune practici de gestionare la nivel internaţional. După cum se 
observă din Planşa 6.11-8, fiecare compartiment va avea pardoseală de beton izolată 
dispusă peste o barieră impermeabilă şi va fi acoperit. 

În fiecare compartiment sunt prevăzute drenuri şi jompuri pentru asigurarea unei 
retenţii secundare a deversărilor şi prevenirea amestecării materialelor deversate 
incompatibile. 

Locaţia pentru depozitul temporar de stocare a deşeurilor periculoase este indicată în 
Planşa 6.11-9. 

Accesul neautorizat la depozitul temporar de stocare a deşeurilor periculoase va fi 
interzis. 

 
6.3.2.3 Expedierea şi eliminarea deşeurilor 

 
Deşeurile periculoase colectate în depozitul temporar de stocare a deşeurilor 

periculoase înainte de expedierea la sau stabilirea zonei autorizate de depozitare în afara 
amplasamentului vor fi transportate către acel depozit. RMGC va angaja transportatori 
autorizaţi pentru transportul deşeurilor periculoase la depozitele permanente din afara 
amplasamentului. 

Transportul deşeurilor se va face în conformitate cu Ordinul comun nr. 
2/211/118/2004 al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, al Ministrului 
Economiei şi Comerţului şi al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. 

Se preconizează construirea unui nou depozit pentru deşeuri periculoase în Slobozia 
(judeţul Ialomiţa), ce va avea o celulă proiectată special pentru deşeuri de azbest din 
demolări. 

În prezent, societatea autorizată pentru co-incinerare în Regiunea Centru este 
Holcim Romania S.A. Hoghiz. Aceasta este autorizată pentru tratarea deşeurilor de cauciuc 
şi în prezent este supusă procedurii de reglementare pentru co-incinerarea a aproximativ 
100 de tipuri de deşeuri inclusiv anvelope uzate, material plastic, hârtie, lemn, deşeuri de 
ambalaje şi uleiuri uzate. 

Lafarge Romania S.A. Aleşd (judeţul Bihor) a obţinut un permis de co-incinerare 
pentru 220 de tipuri de deşeuri şi deţine o autorizaţie emisă de Ministerul Economiei şi 
Comerţului pentru recuperarea deşeurilor de cauciuc. 

ECOBURN S.R.L. situată în Cluj-Napoca deţine o instalaţie adecvată pentru 
incinerarea deşeurilor medicale. Dacă în zonă s-ar autoriza în viitorul apropiat o instalaţie de 
sterilizare, deşeurile medicale ar putea fi tratate utilizând această tehnologie. 
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RMGC va identifica şi selecta, de la începutul activităţii sale, operatorii autorizaţi 
pentru eliminarea prin incinerare/co-incinerare a deşeurilor periculoase pretabile la acest tip 
de tratare. 

 
6.3.2.4 Dezafectarea depozitului temporar de stocare a deşeurilor periculoase / 

reabilitarea terenului 
 
Depozitul temporar de stocare a deşeurilor periculoase va fi menţinut în funcţiune în 

perioada de dezafectare a uzinei, depozitului de explozivi, depozitelor de carburanţi, 
magaziilor, atelierelor de întreţinere şi altor amenajări din cadrul Proiectului ce implică 
stocarea de deşeuri periculoase ce ar putea fi generate în timpul dezafectării. Se prevede ca 
depozitul temporar de stocare a deşeurilor periculoase să fie dezafectat în jurul anului 19-21 
de viaţă a proiectului.  

Aspectele specifice cu privire la dezafectarea depozitului temporar de stocare a 
deşeurilor periculoase sunt prezentate în detaliu în Planul de reabilitare şi închidere a minei 
(Planurile SMMS, Planul J). În general, dezafectarea va cuprinde următoarele etape: 

 
 Expedierea tuturor deşeurilor periculoase rămase; 

 Analiza registrelor şi evidenţelor privind deversările; 

 Inspecţia platformelor, drenurilor, jompurilor şi zonelor împrejmuite; 

 Îndepărtarea/reciclarea/eliminarea barierelor de beton mobile; 

 Îndepărtarea/reciclarea materialelor metalice de acoperire. 
 
Conform planului de reabilitare, amplasamentul depozitului va fi curăţat şi nivelat 

pentru o folosinţă ulterioară. 
 

6.3.3 Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări  
 
Gestionarea deşeurilor inerte şi nepericuloase din construcţii şi demolări se va 

efectua în întregime între limitele amplasamentului proiectului, procesarea, transportul şi 
eliminarea acestor deşeuri se va realiza utilizând exclusiv mijloacele tehnice şi instalaţiile 
RMGC. 

Conform documentelor de planificare de bază cu privire la gestionarea deşeurilor - 
Strategia naţională de gestionare a deşeurilor şi Planului naţional de gestionare a deşeurilor 
- deşeurile din construcţii şi demolări sunt clasificate ca deşeuri municipale şi asimilabile. 

Planul naţional de gestionare a deşeurilor defineşte deşeurile din construcţii şi 
demolări ca fiind acele deşeuri ce rezultă din construcţia şi demolarea infrastructurilor şi 
clădirilor civile. Definiţia nu cuprinde deşeuri din construcţii şi demolări provenite de la 
obiective industriale (mai ales uzine mari) ce pot genera cantităţi importante de deşeuri. 

Strategia naţională de gestionare a deşeurilor urmăreşte următoarele obiective 
generale cu privire la gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări: 

 Recuperarea şi reciclarea materială şi/sau recuperarea energetică a deşeurilor din 
demolări; 

 Reutilizarea şi reciclarea deşeurilor din construcţii; 

 Tratarea deşeurilor din construcţii şi demolări contaminate în vederea recuperării sau 
eliminării; 

 Realizarea de amenajări pentru eliminarea adecvată a deşeurilor. 
 
În prezent, nu există reglementări cu privire la deşeurile din construcţii şi demolări 

provenite de structuri de acest tip. Eliminarea acestor deşeuri este în mod obişnuit efectuată 
fără sortare, fie la depozite de deşeuri municipale neconforme din punct de vedere legal, 
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împreună cu deşeurile menajere şi municipale, fie la depozite specifice pentru deşeuri din 
construcţii şi demolări, care sunt foarte puţine, în apropiere de zona Proiectului Roşia 
Montană neexistând nici unul. 

Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 încadrează deşeurile din construcţii şi demolări 
atât în categoria deşeurilor nepericuloase, cât şi în a celor periculoase. 

Ordinul Ministrului nr. 95/2005 care transpune Anexa la Decizia Consiliului din 19 
decembrie 2002 privind acceptarea deşeurilor la depozitare, cuprinde anumite tipuri de 
deşeuri în lista de deşeuri inerte acceptate la depozitele inerte fără a fi testate, cum ar fi: 
materiale din beton, cărămizi, ţigle de acoperiş şi materiale ceramice ce nu conţin substanţe 
periculoase, sticlă, pământ şi pietriş ce nu conţin substanţe periculoase - cu condiţia ca 
aceste deşeuri să conţină cantităţi cât mai mici cu putinţă de alte materiale (metale, plastic, 
materiale organice, lemn, cauciuc). În acest document sunt menţionate şi alte tipuri de 
deşeuri din construcţii şi demolări, fiind incluse în toate celelalte liste de deşeuri acceptate la 
depozitare după testare şi după ce îndeplinesc criteriile de calitate pentru depozitele de 
deşeuri inerte - altele decât cele acceptate fără testare, pentru depozitele de deşeuri 
nepericuloase şi periculoase. 

Din analiza tipurilor de deşeuri acceptate la depozitare în cele trei tipuri de depozite 
rezultă că, printr-o gestionare adecvată, majoritatea deşeurilor din construcţii şi demolări 
generate în cadrul Proiectului pot fi încadrate în categoria deşeurilor inerte, sau cel mult în 
categoria deşeurilor nepericuloase. 

Deşeurile din construcţii şi demolări vor fi generate în faza de pre-construcţie/ 
construcţie când vor fi demolate obiectivele industriale şi casele şi proprietăţile particulare 
din zona de dezvoltare a Proiectului, precum şi în faza de închidere când majoritatea 
obiectivelor fără utilitate vor fi dezasamblate şi dezafectate. 

Pe amplasament se va genera o cantitate importantă de deşeuri din demolări inerte 
şi nepericuloase, fără a exista un depozit de deşeuri în zona Proiectului 

Având în vedere că pe amplasament se vor construi depozite mari pentru deşeuri 
industriale, se propune ca eliminarea acestor deşeuri să se facă la un depozit propriu de 
deşeuri din construcţii şi demolări. 

Pentru a realiza o utilizare optimă a terenului, un astfel de depozit ar trebui amplasat 
cât mai aproape posibil de viitoarele halde de roci sterile, ceea ce va permite includerea 
acestui depozit în planul de închidere pentru haldele de roci sterile, inclusiv în cel de 
reabilitare a terenului în faza de post-închidere. 

Se propune ca locaţia iniţială a depozitului să fie în vecinătatea haldei de roci sterile 
în partea superioră a văii Corna (după cum se ilustrează în Planşa 6.11-9). Se preconizează 
că depozitul va fi acoperit de extinderea haldei de roci sterile Cârnic în ultimii ani din 
exploatarea minei. În consecinţă, se vor realiza periodic noi celule de depozitare pe halda de 
steril Cârnic sau pe halda Cetate. În ultimii ani de viaţă a minei, după încetarea exploatării 
active, iar stiva de minereu sărac este în procesare, se va realiza o celulă finală de eliminare 
a deşeurilor din construcţii şi demolări pe halda de steril Cetate lângă uzina de procesare. 
Această celulă va fi dimensionată pentru a cuprinde deşeurile din construcţii şi demolări 
generate în cadrul ultimilor ani de exploatare şi în faza de închidere. Această suprafaţă nu 
va fi închisă (respectiv acoperită cu strat de sol şi revegetată) ca parte a haldei de rocă 
sterilă Cetate. Solul de acoperire va fi depozitat lângă această suprafaţă pentru a permite 
închiderea finală a celulei după eliminarea întregii cantităţi de deşeuri inerte. 

Există şi un alt aspect priveşte ultimii ani din faza de închidere când majoritatea 
deşeurilor refolosibile au fost expediate în afara amplasamentului, iar deşeurile din demolări 
vor consta în principal din structuri de beton şi sol din zonele curăţate. Aceste deşeuri pot fi 
depozitate pe suprafaţa iazului de decantare, care până atunci va fi închis/reabilitat. Astfel, 
deşeurile din construcţii şi demolări vor intra în propria fază de închidere/ reabilitare. 

Eliminarea deşeurilor de beton sfărâmat în iazul de decantare poate avea chiar o 
influenţă favorabilă asupra sterilelor, datorită caracterului alcalin al acestor materiale, ceea 
ce va duce la ridicarea pH-ului şi la precipitarea metalelor grele dizolvate în apa limpezită. 

 
Metoda de exploatare a acestor depozite de deşeuri este prezentată în subcapitolul 

5.9.2 - Roci sterile. 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Plan de Management al Deseurilor 

 

 
Secţiunea 6: Deşeuri ne-extractive 

Pagina 88 din 138 

Măsurile pentru închiderea şi dezafectarea acestor depozite de deşeuri în condiţii de 
siguranţă pentru mediu sunt prezentate în Planul de reabilitare şi închidere a minei. 

Măsurile specifice adoptate pentru fiecare depozit de deşeuri au fost descrise pe 
scurt în subcapitolele anterioare referitoare la haldele de roci sterile. 
6.4 Scenarii de generare a deşeurilor  

 În Tabelul 6-1 sunt prezentate scenariile de generare a deşeurilor în fazele 
principale ale proiectului: 

 
 Construcţie; 

 Operare; 

 Închidere. 
 
Tot în Tabelul 6-1 sunt prezentate sursa şi tipul de deşeu pentru fiecare din cele trei 

mari categorii de deşeuri ne-extractive generate în ciclul de viaţă al Proiectului, prin 
corelarea categoriilor de deşeuri cu sursa de generare şi principalele tipuri de deşeuri. 
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Tabel 6-1. Scenarii de generare a deşeurilor în fazele de construcţie, operare şi închidere, după sursă şi categorie  
Categorie 
deşeu 
 

Subcategorie deşeu 
 

Faza de construcţie Faza de operare Faza de închidere 

Deşeuri 
municipale şi 
asimilabile 
 

Deşeuri din comerţ şi 
industrie nepericuloase 
asimilabile deşeurilor 
menajere 
 

Deşeuri menajere generale: 
Spaţiile administrative vor genera deşeuri 
menajere standard, cum ar fi resturile de 
alimente, gunoi menajer. Ar putea fi generate şi 
alte deşeuri de producţie nepericuloase 
(gunoaie). 
 
 

Deşeuri menajere generale: 
Deşeurile municipale generate în faza de 
operare vor cuprinde gunoaie menajere şi 
resturi alimentare. Ar putea fi generate şi alte 
deşeuri de producţie nepericuloase 
(gunoaie). 
 
 

Deşeuri menajere generale: 
La închidere, pe amplasament va rămâne un 
personal redus pentru activităţi de dezafectare 
şi închidere. În consecinţă, se vor genera în 
continuare deşeuri menajere uzuale. Ar putea fi 
generate şi alte deşeuri de producţie 
nepericuloase (gunoaie). 
 

 
 

 
 

Deşeuri de ambalaje (fără deşeuri de ambalaje 
din procesul de producţie): Se vor genera 
deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, materiale 
plastice şi sticlă, precum şi alte deşeuri 
menajere generale.  
 

Deşeuri de ambalaje (fără deşeuri de 
ambalaje din procesul de  producţie): 
Se vor genera deşeuri de ambalaje de 
hârtie/carton, materiale plastice, metal şi 
sticlă de la consumul de alimente şi alte 
deşeuri menajere generale.   

Deşeuri de ambalaje (fără deşeuri de ambalaje 
din procesul de  producţie): 
Se vor genera deşeuri de ambalaje de 
hârtie/carton, materiale plastice, metal şi sticlă, 
precum şi alte deşeuri menajere generale, dar 
cantitatea va fi mult mai mică ca urmare a 
numărului redus de personal.  

 Nămol de epurare de la 
staţia de tratare a apelor 
uzate menajere 
 

Nămol de epurare: 
Pentru zona birourilor administrative se va 
instala o staţie mobilă de epurare a apelor 
uzate menajere, care va genera nămol de 
epurare nepericulos. 

Nămol de epurare: 
Se va construi o staţie de epurare a apelor 
uzate menajere, care va genera deşeuri 
nepericuloase. 

Nămol de epurare: 
La închidere, pe amplasament va rămâne un 
personal redus pentru activităţi de dezafectare 
şi închidere, precum şi pentru operarea staţiei 
de epurare a apelor uzate menajere şi 
monitorizarea stării mediului.  Nămolul de 
epurare de la staţia de epurare a apelor uzate 
menajere va continua să fie generat şi în 
această perioadă. 
 

Deşeuri de 
producţie 

Deşeuri de producţie 
periculoase 
 

Uleiuri uzate: 
Parcul de vehicule al RMGC şi altor contractori 
va genera uleiuri de transmisie, motor, 
hidraulice, de ungere uzate şi lubrifianţi uzaţi. 

Uleiuri uzate: 
În faza de operare se vor genera  uleiuri de 
transmisie, motor, hidraulice, de ungere 
uzate şi lubrifianţi uzaţi de la parcul de 
vehicule al RMGC şi contractorilor ce va 
cuprinde: camioane, buldozere, excavatoare, 
instalaţii de foraj şi alte tipuri de vehicule şi 
utilaje mobile. 

Uleiuri uzate: 
În faza de închidere se vor genera uleiuri de 
transmisie, motor, hidraulice, de ungere uzate 
şi lubrifianţi uzaţi de la vehiculele şi utilajele 
mobile utilizate în activităţile de închidere şi 
reabilitare. 
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Categorie 
deşeu 
 

Subcategorie deşeu 
 

Faza de construcţie Faza de operare Faza de închidere 

Baterii şi acumulatoare pe bază de plumb 
(acid):  
Parcul de vehicule al RMGC şi contractorilor va 
genera în faza de construcţie baterii uzate cu 
acid pe bază de plumb. 

Baterii şi acumulatoare pe bază de plumb 
(acid): 
În faza de operare se vor genera baterii 
uzate cu acid pe bază de plumb de la 
vehiculele RMGC şi contractorilor constând 
în camioane de transport, buldozere, 
excavatoare, instalaţii de foraj şi alte vehicule 
şi utilaje mobile. 
 

Baterii şi acumulatoare pe bază de plumb 
(acid): 
Bateriile cu acid pe bază de plumb uzate vor fi 
generate în faza de închidere de la parcul de 
vehicule şşi utilaje mobile folosite în activităţile 
de închidere şi reabilitare. 

Baterii cu acid care nu sunt pe bază de plumb: 
Se vor genera cantităţi reduse de baterii cu 
acid care nu sunt pe bază de plumb de la 
utilizarea lanternelor, aparatelor radio şi altor 
tipuri de aparate electrice şi electronice 
portabile folosite de angajaţi în faza de 
construcţie. Majoritatea bateriilor vor fi de tip 
uscat cu mangan; ar mai putea fi generate 
cantităţi reduse de baterii reîncărcabile cu 
nichel-cadmiu uzate. 
 

Baterii cu acid care nu sunt pe bază de 
plumb:  
Se vor genera cantităţi reduse de baterii cu 
acid care nu sunt pe bază de plumb de la 
utilizarea lanternelor, aparatelor radio şi altor 
tipuri de aparate electrice şi electronice 
portabile folosite de angajaţi în faza de 
construcţie. Majoritatea bateriilor vor fi de tip 
uscat cu mangan; ar mai putea fi generate 
cantităţi reduse de baterii reîncărcabile cu 
nichel-cadmiu uzate. 

Baterii cu acid care nu sunt pe bază de plumb: 
Se vor genera cantităţi reduse de baterii cu 
acid care nu sunt pe bază de plumb de la 
utilizarea lanternelor, aparatelor radio şi altor 
tipuri de aparate electrice şi electronice 
portabile folosite de angajaţi în faza de 
construcţie. Majoritatea bateriilor vor fi de tip 
uscat cu mangan; ar mai putea fi generate 
cantităţi reduse de baterii reîncărcabile cu 
nichel-cadmiu uzate. 

Deşeuri cu conţinut de azbest din demolări:  
În această fază a proiectului nu se vor genera 
materiale pe bază de azbest  sau cu conţinut 
de azbest; deşi pot apare plăci, cartoane, ţigle, 
învelitori de azbest provenite din demolarea 
structurilor. Aceste tipuri de deşeuri vor fi 
gestionate ca deşeuri de producţie periculoase. 
 

Nu se aplică. Deşeuri cu conţinut de azbest din demolări: 
Având în vedere că pe amplasament vor fi 
interzise materialele din azbest sau cu conţinut 
de azbest, în faza de închidere nu se vor 
genera deşeuri din demolări cu conţinut de 
azbest. 
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Categorie 
deşeu 
 

Subcategorie deşeu 
 

Faza de construcţie Faza de operare Faza de închidere 

Substanţe şi deşeuri periculoase: 
Activităţile de construcţii vor genera cantităţi 
reduse de deşeuri periculoase, cum ar fi 
deşeuri de vopsele şi solvenţi, precum şi 
deşeuri rezultate din curăţarea deversărilor de 
ulei/lubrifianţi. Nu există date disponibile cu 
privire la prezenţa pe amplasament a 
substanţelor cu conţinut de bifenili policloruraţi. 
Transformatoarele sau condensatorii electrici 
din activităţile miniere anterioare ce se 
presupune că conţin compuşi cu bifenili 
policloruraţi sau alte substanţe chimice nocive 
vor fi considerate deşeuri periculoase şi vor fi 
incluse în fluxul de astfel de deşeuri.  

Substanţe şi deşeuri periculoase: 
În faza de operare se pot genera deşeuri 
periculoase în cantităţi reduse; acestea pot 
cuprinde deşeuri de vopsele şi solvenţi, 
împreună cu reactivi şi substanţe chimice 
tehnologice asociate cu staţia de tratare a 
apelor uzate menajere, staţia de tratare a 
apelor acide de drenaj şi operaţiile din cadrul 
circuitul CIL.  Reactivii chimici vor fi livraţi în 
containere reutilizabile, returnabile de 
materiale în vrac, ceea ce va minimiza 
generarea acestor deşeuri. Cianura va fi 
depozitată în rezervoare de oţel cu pereţi 
dubli conforme ISO, în conformitate cu 
Planul de management al cianurii pentru 
Proiectul Roşia Montană. Toate cantităţile 
mici de reactivi chimici neutilizaţi din aceste 
recipiente sau rezervoare vor fi trimise înapoi 
la producător sau la instalaţiile autorizate de 
refolosire/reciclare. Deşeurile rezultate de la 
curăţarea deversărilor vor fi supuse unor 
operaţii de neutralizare; reziduurile vor fi în 
continuare gestionate ca deşeuri 
periculoase. În condiţii normale, se 
preconizează ca instalaţia de tratare a 
cianurii să prevină generarea de deşeuri cu 
conţinut de cianuri. Uzina va fi proiectată 
astfel încât să se reţină orice deversare ce ar 
putea apare ca urmare a unei avarii la 
sistemul de conducte sau funcţionării 
defectuoase a echipamentelor. 
În această faza, pe amplasament vor fi 
interzise materialele de azbest, sau cu 
conţinut de azbest sau compuşu cu conţinut 
de bifenili policloruraţi. 

Substanţe şi deşeuri periculoase: 
În faza de închidere se pot genera substanţe 
chimice tehnologice reziduale, vopsele şi 
solvenţi, precum şi reziduuri de la curăţarea 
deversărilor.   
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Categorie 
deşeu 
 

Subcategorie deşeu 
 

Faza de construcţie Faza de operare Faza de închidere 

Deşeuri de 
producţie  
 

Deşeuri de producţie 
nepericuloase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deşeuri de ambalaje de producţie: Ca urmare a 
livrării unei game largi de materiale şi 
echipamente utilizate în activităţile de 
construcţie se vor genera deşeuri de ambalaje 
de hârtie, carton, material plastic, lemn, metal 
şi compozite şi mixte. Se va negocia cu 
furnizorii importanţi de materiale consumabile 
posibilitatea de returnare a recipientelor de 
livrare pentru a minimiza generarea acestor 
deşeuri.  
 

Deşeuri de ambalaje de producţie: 
Ca urmare a livrării unei game largi de 
materiale şi echipamente utilizate în circuitul 
uzinei de procesare şi în alte instalaţii de 
producţie se vor genera deşeuri de ambalaje 
de hârtie, carton, material plastic, lemn, 
metal şi compozite şi mixte. Se va negocia 
cu furnizorii importanţi de materiale 
consumabile posibilitatea de returnare a 
recipientelor de livrare pentru a minimiza 
generarea acestor deşeuri. 

Deşeuri de ambalaje de producţie: 
Ca urmare a livrării unei game largi de 
materiale şi echipamente utilizate în activităţile 
de închidere se vor genera deşeuri de 
ambalaje de hârtie, carton, material plastic, 
lemn, metal, materiale compozite şi mixte. Se 
va negocia cu furnizorii importanţi de materiale 
consumabile posibilitatea de returnare a 
recipientelor de livrare pentru a minimiza 
generarea acestor deşeuri.  
  

  
 

Deşeuri de la echipamente electrice şi 
electronice:  
Deşeurile de la echipamente electrice şi 
electronice pot fi generate ca urmare a înlocuirii 
calculatoarelor stricate, altor echipamente 
electronice sau aparate electrice. Se 
preconizează ca toate echipamentele 
electronice şi electrice funcţionale să fie 
utilizate în continuare în fazele de operare şi 
închidere.  
 

Deşeuri de la echipamente electrice şi 
electronice: 
Deşeurile de la echipamente electrice şi 
electronice pot fi generate ca urmare a 
înlocuirii calculatoarelor uzate moral sau 
nefuncţionale, altor echipamente electronice 
sau aparate electrice. Se preconizează ca o 
parte din echipamentele electronice şi 
electrice funcţionale să fie utilizate în 
continuare în fazele de operare şi închidere, 
iar o altă parte să fie donate.  
 

Deşeuri de la echipamente electrice şi 
electronice: 
Deşeurile de la echipamente electrice şi 
electronice pot fi generate până la finalul fazei 
de închidere, sub formă de calculatoare 
stricate, alte echipamente electronice sau 
aparate electrice. Toate echipamentele 
funcţionale vor fi donate. 

  vehicule scoase din uz:  
În faza de construcţie, acest flux de deşeuri va 
exista doar în cazul vehiculelor avariate al căror 
cost de reparare depăşeşte valoarea estimativă 
de revânzare.  

vehicule scoase din uz:  
În faza de operare, se preconizează ca 
vehiculele aparţinând RMGC şi contractorilor 
să fie rotite (vândute) înainte de încheierea 
duratei lor de serviciu.  Astfel, acest flux de 
deşeuri va exista doar în cazul vehiculelor 
avariate al căror cost de reparare depăşeşte 
valoarea estimativă de revânzare.  
 

vehicule scoase din uz:  
În faza de operare, se preconizează ca 
vehiculele aparţinând RMGC şi contractorilor 
să fie rotite (vândute) înainte de încheierea 
duratei lor de serviciu.  Astfel, acest flux de 
deşeuri va exista doar în cazul vehiculelor 
avariate al căror cost de reparare depăşeşte 
valoarea estimativă de revânzare. 
 

  Anvelope uzate:  
Anvelopele uzate vor proveni de la parcurile de 
vehicule ale RMGC şi ale contractorilor 
constituite în faza de construcţie. 

Anvelope uzate:  
Anvelopele uzate de diverse dimensiuni vor 
proveni în faza de operare de la parcurile de 
vehicule ale RMGC şi ale contractorilor 
formate din camioane de transport, 
încărcătoare, gredere şi alte vehicule şi 
echipamente mobile.  

Anvelope uzate:  
Anvelopele uzate vor reprezenta în continuare 
un flux de deşeuri rpovenite la parcurile de 
vehicule şi alte echipamente mobile utilizate în 
activităţile de închidere şi reabilitare. 
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Categorie 
deşeu 
 

Subcategorie deşeu 
 

Faza de construcţie Faza de operare Faza de închidere 

 
Filtre de ulei uzate:  
Filtrele de ulei uzate vor proveni de la parcurile 
de vehicule ale RMGC şi ale contractorilor 
constituite în faza de construcţie.  

Filtre de ulei uzate: 
Filtrele de ulei uzate vor proveni de la 
parcurile de vehicule ale RMGC şi ale 
contractorilor constituite în faza de operare. 
  

Filtre de ulei uzate: 
Filtrele de ulei uzate vor proveni de la parcurile 
de vehicule ale RMGC şi ale contractorilor 
constituite în faza de închidere. 

Recipiente cu aerosoli uzate:  
Se vor genera cantităţi reduse de recipiente cu 
aerosoli uzate provenite de la activităţile de 
construcţie şi întreţinere a instalaţiilor. 
  

Recipiente cu aerosoli uzate: Se vor genera 
cantităţi reduse de recipiente cu aerosoli 
uzate provenite de la activităţile de 
întreţinere a instalaţiilor. 
 

Recipiente cu aerosoli uzate:  
Se vor genera cantităţi reduse de recipiente cu 
aerosoli uzate provenite de la întreţinerea unui 
număr limitat de instalaţii încă în funcţiune în 
faza de închidere. 
 

  

Nu se aplică. Cărbune activ de la uzina de procesare 
Particulele fine de cărbune de la procesul de 
reactivare a cărbunelui nu vor putea fi 
reutilizate în procesul de eluţie şi vor fi tratate 
ca deşeuri.  
 

Nu se aplică. 

 Deşeuri speciale metal-
feroase şi metal-neferoase 

Nu se aplică. Deşeuri metalice: 
Se prevede că uzina de procesare va genera 
căptuşeli de moară ca urmare a activităţilor 
de reparaţii.  
Amplasamentul uzinei va genera şi alte 
deşeuri de metal provenite de la activităţile 
de întreţinere a vehiculelor şi 
echipamentelor. Activităţile miniere vor 
genera de asemenea deşeuri metalice, cum 
ar fi cablurile şi echipamentele de foraj. 
 

Nu se aplică. 

 Deşeuri din construcţii şi 
demolări  

Deşeuri din construcţii şi demolări mixte: 
La demolarea obiectivelor existente şi la 
construcţia de noi obiective se vor genera 
deşeuri inerte şi nepericuloase mixte din 
construcţii şi demolări, cum ar fi piatra de 
construcţie sau cărămida, betoanele, plăcile 
ceramice şi sticla.  
Deşi deşeurile din construcţii şi demolări vor fi 
proveni de la demolarea caselor existente, 
necesară pentru dezvoltarea noului Proiect, 
acestea vor fi clasificate ca deşeuri de 
producţie.  

Nu se aplică. Deşeuri din construcţii şi demolări mixte: 
La închidere, pe amplasament va rămâne un 
personal redus pentru activităţi de dezafectare 
şi închidere. Construcţiile şi alte structuri vor fi 
demontate şi eliminate de pe amplasament, 
dacă sunt incompatibile cu folosinţa propusă 
pentru teren. Toate deşeurile cu caracteristici 
specifice deşeurilor inerte şi nepericuloase 
(cărămizi, betoane, sticlă, beton armat, beton 
simplu, zidării) vor fi tratate ca deşeuri din 
demolări.  
Utilajele, echipamentele, rezervoarele de 
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Categorie 
deşeu 
 

Subcategorie deşeu 
 

Faza de construcţie Faza de operare Faza de închidere 

În faza de construcţie vor fi de asemenea 
generate deşeuri de construcţii (în principal 
deşeuri metalice).  
 
 

stocare, ţevile metalice şi structurile metalice 
vor fi de asemenea eliminat de pe 
amplasament.  
 
 
Pentru aceste deşeuri soluţia preferată în zonă 
este valorificarea, în consecinţă se vor genera 
deşeuri numai în cazul în care acestea nu pot fi 
valorificate.  
 

Deşeuri 
rezultate din 
activităţi 
medicale 

Deşeuri periculoase şi 
nepericuloase rezultate din 
activităţi medicale 

Punctele de prim ajutor şi cabinetele medicale 
ale RMGC vor genera deşeuri medicale (şi 
potenţial infecţioase). 

Punctele de prim ajutor şi cabinetele 
medicale ale RMGC vor genera deşeuri 
medicale (şi potenţial infecţioase). 
 

Se vor genera în continuare deşeuri medicale 
şi infecţioase în cantităţi mici atâta timp cât 
punctele de prim ajutor şi cabinetul medical 
funcţionează.  
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6.5 Gestionarea deşeurilor de producţie 
Deşeurile de producţie sunt definite de Planul naţional de gestionare a deşeurilor, în 

conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 privind gestionarea deşeurilorlxx ca fiind 
totalitatea deşeurilor generate din activităţile industriale, cu excepţiei industriei extractive, 
deşeurilor din construcţii şi demolări, deşeurile generate din activităţi medicale şi deşeuri 
municipale şi asimilabile.  

În cazul specific al acestui Proiect, deşeurile din construcţii şi demolări vor fi asimilate 
deşeurilor de producţie, având în vedere că toate lucrările de demolări şi construcţii vor fi 
efectuate de RMGC în cadrul zonei ocupate de Proiect, acestea având drept scop degajarea 
zonei în vederea construcţiei, exploatării şi dezafectării de obiective industriale. Societatea 
RMGC este responsabilă pentru toate aceste activităţi, trebuind să-şi asume răspunderea şi 
pentru gestionarea tuturor deşeurilor generate. 

În mod obişnuit, deşeurile de producţie includ deşeuri periculoase şi nepericuloase. 
În cadrul acestui Proiect, deşeurile de producţie pot fi şi deşeuri inerte. 

 
6.5.1 Gestionarea deşeurilor periculoase 

 
Deşeurile de producţie periculoase sunt definite ca orice deşeu periculos sau nociv 

avut în vedere de H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea 
listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase. Deşeurile considerate ca având 
proprietăţi periculoase şi prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, 
modificată şi aprobată de Legea nr. 426/2001, Anexa I E, pot fi explozive, reactive, corozive, 
oxidante, inflamabile/foarte inflamabile, infecţioase, cancerigene, mutagene şi/sau 
teratogene. 

Definiţia deşeurilor periculoase a fost actualizată prin H.G. nr. 349/2005 privind 
depozitarea deşeurilorlxxi - deşeurile periculoase sunt definite în Anexele 1C, 1D şi 1E din 
O.U.G. nr. 78/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001. 

Deşeurile periculoase preconizate a fi generate şi gestionate de RMGC conform 
Planului de gestionare a deşeurilor, pe perioada de viaţă a proiectului vor consta în fluxurile 
de deşeuri prezentate în continuare. 

 
 

6.5.1.1 Uleiuri uzate 
 
Gestionare uleiurilor uzate se va conforma Directivei 75/439/CEE privind eliminarea 

uleiurilor uzatelxxii transpusă prin HG nr. 662/2001 privind eliminarea uleiurilor uzatelxxiii, 
amendată de HG nr. 441/2002 şi HG nr. 1159/2003. 

În toate cele trei faze ale proiectului se vor genera deşeuri constând în uleiuri de 
transmisie, de motor, hidraulice şi de ungere şi lubrifianţi, ca urmare a activităţilor de 
întreţinere şi reparaţii la parcul de vehicule şi utilaje miniere. 

Uleiurile de transmisie, de motor, hidraulice şi de ungere şi lubrifianţii vor fi colectaţi 
separat pe categorii (conform prevederilor HG nr. 1159/2003, Anexa 1), depozitate în 
butoaie şi expediate în afara amplasamentului de către un agent economic autorizat să 
desfăşoare activităţi de colectare şi transport a deşeurilor către depozitele de deşeuri în 
vederea  reciclării şi/sau incinerării. Uleiurile de motor şi transmisie vor fi achiziţionate de la 
furnizori care colectează uleiurile uzate şi le trimit spre recuperare. Conform legislaţiei 
specifice şi Planului naţional de gestionare a deşeurilor, valorificarea uleiurilor uzate 
(materială sau energetică) poate fi realizată în unul din următoarele moduri: 

 
 regenerare - principalele societăţi specializate în această activitate; 

 utilizarea ca şi combustibil - în cazane sau generatoare din afara amplasamentului; 

 co-incinerare - în cuptoare de ciment. 
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Valorificarea materială a uleiurilor uzate poate fi realizată de către orice agent 
economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi procesare a uleiurilor uzate. Unde 
este posibil, se vor depune eforturi pentru a recicla produsele petroliere în scopul recuperării 
energetice în cazane şi generatoare din afara amplasamentului. 

Co-incinerarea uleiurilor şi lubrifianţilor uzaţi este acum posibilă în România, 
deoarece două dintre fabricile de ciment autorizate pentru acest tip de tratare a deşeurilor 
sunt amplasate una în Aleşd (judeţul Bihor) şi cea de-a doua în localitatea Hoghiz (judeţul 
Braşov), la o distanţă rezonabilă de amplasamentul Proiectului. 

Dacă butoaiele în care sunt livrate nu sunt reutilizabile sau returnabile, acestea vor fi 
golite şi utilizate pentru păstrarea filtrelor de ulei uzate zdrobite şi uscate şi cârpelor îmbinate 
cu ulei. 

 
6.5.1.2 Baterii şi acumulatori cu plumb 

 
Toate bateriile cu acid pe bază de plumb de la vehicule vor fi vândute unui agent 

economic autorizat pentru reciclarea bateriilor, conform reglementărilor Directivei Consiliului 
91/157/CEE privind bateriile şi acumulatorii care conţin anumite substanţe periculoaselxxiv, 
transpusă prin HG nr. 1057/2001lxxv. 

Bateriile uzate vor fi depozitate pe paleţi într-un spaţiu izolat din staţia de transfer pe 
o suprafaţă impermeabilă, prevăzută cu berme în aşteptarea eliminării de către agentul 
economic autorizat pentru reciclare. Conform legislaţiei specifice şi Planului naţional de 
gestionare a deşeurilor, bateriile şi acumulatorii pe bază de plumb pentru vehicule vor fi 
reciclate de către firme producătoare/importatoare de baterii, sau de către agenţi economici 
autorizaţi. Planul actual se bazează pe faptul că bateriile negolite sunt acceptate la reciclare. 

 
 

6.5.1.3 Baterii care nu sunt pe bază de plumb 
 
Legislaţia în vigoare pentru aceste tipuri de deşeuri este tot Directiva Consiliului UE 

91/157/EEClxxvi privind bateriile şi acumulatorii care conţin anumite substanţe periculoase, 
transpusă în legislaţia românească prin HG nr. 1057/2001 aplicabilă şi pentru acumulatorii 
pe bază de plumb. 

Bateriile uscate cu mangan standard folosite la lanterne şi aparate 
electrice/electronice portabile vor fi eliminate ca deşeuri municipale; bateriile cu utilizări 
similare, dar care sunt considerat potenţial periculoase datorită coninurului de metale grele 
(de ex. bateriile cu nichel-cadmiu sau bateriile reîncărcabile uzate) vor fi sortate, adunate 
într-un recipient de plastic şi trimise la depozitul temporar de stocare a deşeurilor 
periculoase în aşteptarea identificării şi expedierii la un depozit autorizat de deşeuri 
periculoase din afara amplasamentului. Conform Planului de implementare al Directivei 
2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor, în anul 2009 se va construi o instalaţie de 
incinerare a deşeurilor periculoase. 

În prezent, în România nu există un sistem organizat de colectare şi eliminare a 
acestor tipuri de baterii/acumulatori. Atât PNGD cât şi PRGD nu conţin prevederi sau soluţii 
pentru eliminarea bateriilor periculoase. 

 
6.5.1.4 Deşeuri periculoase din demolări 

 
Deşeuri periculoase din demolări generate în faza de pre-construcţie 
 
Trebuie specificat că deşeurile cu azbest sunt în prezent considerate deşeuri 

periculoase conform ultimelor amendamente la Directiva UE privind depozitarea 
deşeurilorlxxvii şi vor fi gestionate ca atare. Legislaţia naţională cu privire la materialele cu 
conţinut de azbest este reprezentată prin HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi 
controlul poluării mediului cu azbestlxxviii. 
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Deşi nu se va permite achiziţionarea sau aducerea în alt mod pe amplasament a 
materialelor din azbest sau cu conţinut de azbest, la demolarea clădirilor în faza de pre-
construcţie pot apare ţigle, căptuşeli sau plăci de izolaţie din azbest. Înainte de începerea 
activităţilor de demolare, toţi angajaţii şi contractorii implicaţi vor fi instruiţi în mod 
corespunzător cu privire la cerinţele speciale de manipulare şi eliminare a azbestului, 
precum şi cu privire la protecţia respiratorie corectă, conform Planului de sănătate 
profesională şi protecţia muncii al RMGC. Deşeurile cu azbest din demolări se vor supune 
cerinţelor din Planul de gestionare a deşeurilor şi procedurilor aferente; acestea pot fi 
consolidate mecanic sub un jet slab de apă, apoi puse în saci dubli de plastic gros, care vor 
fi introduşi în recipiente corespunzătoare în vederea stocării la depozitul temporar de stocare 
a deşeurilor periculoase din cadrul Proiectului Roşia Montană. 

După cum s-a menţionat anterior, în momentul în care se va deschide un depozit de 
deşeuri periculoase reglementat corespunzător, care să accepte deşeuri cu azbest, 
deşeurile cu azbest rezultate din demolări vor fi transferate la acest depozit. 

 
Deşeuri periculoase din demolări generate în faza de dezafectare şi închidere 
 
În faza de dezafectare şi închidere a Proiectului, activităţile de demolare vor genera 

deşeuri periculoase din demolări. Fluxurile tipice de deşeuri periculoase din demolări 
preconizate cuprind: reziduuri de vopsele, solvenţi reziduali şi reactivi reziduali. 

Echipamentele principale şi cele auxiliare vor fi sortate după scop, aşezate pe o 
platformă de beton prevăzute cu berme, spălate cu detergenţi şi/sau solvenţi şi verificate la 
uzură sau deteriorări. Toate uleiurile sau lubrifianţii, apa de spălare şi solvenţii reziduali 
scurse vor fi colectate, separate şi acumulate în rezervoare (cu pereţi dubli sau prevăzute cu 
sisteme secundare de retenţie cu berme din beton) pentru eliminarea corespunzătoare. În 
funcţie de starea de dezasamblare, toate echipamentele dezafectate vor fi vândute în 
vederea reutilizării sau vor fi valorificate ca deşeuri sau pentru reciclare. Zonele din care s-
au eliminat echipamente sau rezervoare vor fi analizate pentru determinarea gradului de 
contaminare a mediului, prelevându-se probe de subsol unde este cazul. 

După cum se precizează în continuare, nu se vor permite izolările cu azbest la 
construcţia uzinei sau instalaţiilor auxiliare. 

În faza de dezafectare şi închidere, toate rezervoarele de cianură şi sistemele de 
conducte vor fi spălate de trei ori cu apă pentru îndepărtarea reziduurilor de cianură, iar 
efluentul va fi direcţionat către circuitul de tratare pentru reducerea concentraţiilor reziduale 
de cianură la valori sub standardele UE pentru cianuri în sterile de procesare. Apa de 
spălare denocivizată va fi apoi descărcată în conducta de sterile pentru înmagazinare în 
iazul de sterile. Rezervoarele din uzina de procesare şi sistemele de conducte dezafectate 
vor fi apoi tăiate în bucăţi şi valorificate după cum se specifică în coloana "deşeuri de 
metale" din Tabelul 6-5. 

Detalii suplimentare cu privire la dezafectarea uzinei de procesare sunt date în 
Planul de reabilitare şi închidere a minei. 

 
6.5.1.5 Soluri potenţial contaminate 

 
Având în vedere că vehiculele şi utilajele miniere vor fi alimentate de la staţia de 

carburanţi, prevăzută cu o suprafaţă pavată cu beton, eventualele pierderi prin scurgeri de 
carburanţi vor fi colectate folosind materiale absorbante specifice. 

Schimburile de ulei şi reparaţiile curente vor fi efectuate în atelierul de întreţinere şi 
reparaţii ce va fi prevăzut cu dispozitive speciale pentru colectarea uleiurilor uzate şi cu 
materiale absorbante pentru scurgerile accidentale. 

Măsurile de protecţie menţionate mai sus vor avea rolul de a preveni contaminarea 
solului cu produse petroliere în condiţii normale de exploatare. 

În condiţii anormale, când pot apare scurgeri accidentale de produse petroliere (ulei, 
carburant), există posibilitatea ca solul să fie contaminat. În această situaţie, produsele 
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scurse vor fi colectate folosind materiale absorbante, iar dacă solul a fost contaminat, acesta 
se va îndepărta porţiunea şi se va depozita în recipiente metalice în vederea eliminării. 

Nivelul de contaminare a solului va fi comparat cu valorile de intervenţie pentru zone 
mai puţin sensibile din OM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea 
poluării mediuluilxxix. 

 
6.5.1.6 Deşeuri rezultate din curăţarea deversărilor de cianuri denocivizate  

 
După cum se precizează în Planul de management al cianurii, descărcarea, 

depozitarea, amestecarea şi utilizarea cianurii în procesele de extracţie a substanţelor 
minerale vor fi efectuate în condiţii de retenţie totală. Proiectul uzinei va impune zone de 
retenţie individuale dimensionate astfel încât să înmagazineze 110% din volumul potenţial 
de material deversat. Toate deversările din zona de retenţie pot fi recirculate direct la 
procesul de cianurare, iar în condiţii normale de operare nu se vor genera deversări 
reziduale care să necesite gestionarea sau eliminarea ca deşeuri. Orice deversări de soluţii 
tehnologice vor fi colectate utilizând pompe de vid portabile şi dirijate către locaţiile 
corespunzătoare din cadrul procesului (respectiv zone care nu contribuie la perturbarea 
procesului tehnologic). Zonele de retenţie aferente deversărilor curăţate vor fi spălate, apa 
de spălare scurgându-se în jompuri din zona de retenţie, iar efluentul colectat va fi pompat 
înapoi în procesul tehnologic. Pentru că orice eventuală deversare este colectată şi dirijată 
direct către procesul de cianurare, iar în condiţii normale de operare nu se vor genera 
deversări reziduale, acest potenţial flux de deşeuri nu va trebui eliminat ca deşeu. 

 
6.5.2 Deşeuri de producţie nepericuloase 

 
Deşeurile de producţie nepericuloase generate în fazele de construcţie, activitate 

minieră, dezafectare şi închidere vor fi în general reciclate de către agenţi economici 
autorizaţi în acest sens, sau vor fi eliminate sub formă de deşeuri municipale în afara 
amplasamentul la depozitul de deşeuri sau la instalaţiile de incinerare/co-incinerare. 

Principalele tipuri de deşeuri nepericuloase ce vor fi generate în perioada de 
existenţă a proiectului sunt prezentate în continuare. 

 
6.5.2.1 Deşeuri de ambalaje de producţie 

 
În România nu există legislaţie specifică cu privire la deşeurile de ambalaje de 

producţie. În această situaţie, se vor aplica cele mai bune practici de gestionare. 
Containerele goale rezultate din activităţile de producţie vor fi gestionat diferit faţă de 

deşeurile de ambalaje clasificate ca deşeuri municipale de ambalaje. Containerele vor fi 
golite şi spălate de trei ori cu apă pentru a se asigura că produsele reziduale nu sunt 
eliminate odată cu deşeurile de ambalaje de producţie. În măsura în care este posibil, se va 
negocia cu furnizorii importanţi de materiale consumabile posibilitatea de returnare a 
recipientelor de livrare pentru a minimiza generarea acestor deşeuri de ambalaje. Tipurile de 
deşeuri de ambalaje care nu pot fi reutilizate sau reciclate vor fi tratate ca deşeuri 
municipale, cu excepţia containerelor care au intrat în contact cu substanţe periculoase şi 
care vor fi gestionate ca deşeuri periculoase. 

Pentru containerele goale se vor aplica următoarele reguli speciale de eliminare: 
 

 recipientele golite ce aşteaptă să fie transportate sau reutilizate vor fi colectate sau 
depozitate în aşa fel încât să nu intervină descărcări ale conţinutului sau 
înmagazinarea de apă din precipitaţii; 
 

 recipientele golite de dimensiuni mici (sub 75 l), vor fi zdrobite şi eliminate ca deşeuri 
municipale. 
 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Plan de Management al Deseurilor 

 

 
Secţiunea 6: Deşeuri ne-extractive 

Pagina 99 din 138 

 recipientele golite de dimensiuni medii (75 l până la 380 l), vor fi trimise înapoi la 
furnizorul iniţial al produsului, dacă este posibil. Dacă nu este posibil, aceste 
recipiente vor fi reutilizate sau reciclate sau vor fi eliminate ca deşeuri municipale; şi 
 

 recipientele goale de dimensiuni mari (peste 380 l) vor fi trimise înapoi la furnizorul 
produsului pentru reutilizare. recipientele goale de dimensiuni mari aparţinând 
amplasamentului şi care au ajuns la finalul duratei de exploatare vor fi scoase din uz 
şi reciclate în acelaşi mod ca şi alte echipamente tehnologice uzate. 
 
Din motive de siguranţă, securitate şi de responsabilitate, recipientele uzate goale nu 

vor fi date, vândute, sau în alt mod distribuite către populaţie, angajaţi sau pentru uz 
personal. 

 
6.5.2.2 Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 

 
Când este posibil, echipamentele electronice şi electrice uzate moral vor fi donate în 

scopuri de binefacere unei instituţii de învăţământ din zonă. Echipamentele defecte vor fi 
vândute agenţilor economici care colectează sau reciclează deşeuri de echipamente 
electronice şi electrice, după caz, în conformitate cu Directiva 2002/96/CE privind deşeurile 
de echipamente electrice şi electronicelxxx, care a fost trasnpusă în legislaţia naţională prin 
HG 448/2005lxxxi. Deşeurile de echipamente electrice şi electronice vor fi depozitate într-o 
zonă special amenajată din cadrul depozitului temporar de stocare a deşeurilor periculoase. 
RMGC va încheia un contract cu un agent economic autorizat pentru activităţi de recuperare 
şi eliminare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, care îşi va asuma 
răspunderea pentru eliminarea corectă a acestui flux de deşeuri. 

Autoritatea publică locală trebuie să asigure o locaţie pentru colectarea deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice. În prezent, cel mai apropiat centru de colectare este în 
cadrul societăţii Cugireana S.A. din Cugir, judeţul Alba. 

 
6.5.2.3 Vehicule scoase din uz 

 
Parcurile de vehicule ale RMGC şi contractorilor se presupune că vor fi înnoite (vor fi 

vândute ca vehicule rulate) înainte de terminarea duratei de serviciu. În consecinţă, se va 
crea un flux de deşeuri de vehicule scoase din uz numai dacă au loc accidente, iar costul de 
reparare al vehiculelor avariate depăşeşte valoarea estimativă de revânzare. Aceste 
vehicule vor fi vândute la fier vechi unui agent economic autorizat şi îndepărtate prompt de 
pe amplasamentul Proiectului pentru a respecta prevederile Directivei 2000/53/CE privind 
vehiculele scoase din uz, transpusă în legislaţia naşională prin HG nr. 2406/2004lxxxii. 
Vehiculele scoase din uz nu pot fi eliminate ca deşeuri municipale. 

 
6.5.2.4 Anvelope uzate 

 
Anvelopele uzate nu vor fi eliminate în orice tip de depozit, cu excepţia situaţiei când 

sunt utilizate ca materiale de construcţie pentru stabilizarea digurilor sau în alte scopuri de 
control al eroziunii sau de construcţie. Anvelopele pot fi de asemenea utilizate pentru măsuri 
de control a eroziunii sau stabilizarea altor îndiguiri de pe amplasament. Achiziţionarea de 
anvelope pentru parcul auto al RMGC şi al contractorilor se va face cu prioritate de la 
furnizorii care acceptă returnarea şi reşaparea anvelopelor uzate. Alte metode de eliminare 
avute în vedere includ co-incinerarea cu recuperare energetică în cuptoare de ciment sau în 
alte tipuri de instalaţii industriale de procesare, în conformitate cu HG nr. 170/2004 privind 
gestionarea anvelopelor uzatelxxxiii. Înainte de expedierea anvelopelor uzate la instalaţia de 
co-incinerare, RMGC va asigura că cuptoarele de ciment sau alte tipuri de instalaţii 
industriale de procesare pentru recuperare energetică se conformează practicilor legale de 
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mediu şi prevederilor Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilorlxxxiv, transpusă în 
legislaţia naţională de HG nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor modificată de HG nr. 
288/2005lxxxv. Anvelopele uzate nu pot fi eliminate ca deşeuri municipale. 

 
6.5.2.5 Filtre de ulei uzate 

 
În România nu există reglementări specifice cu privire la gestionarea filtrelor de ulei 

uzate. Conform celor mai bune practici internaţionale, filtrele de ulei uzate vor fi golite la 
cald, zdrobite şi depozitate în butoaie, urmând a fi eliminate corespunzător. 

Filtrele de ulei uzate provenite de la parcurile de vehicule ale RMGC şi contractorilor 
vor fi vândute ca deşeuri metalice unui agent economic autorizat. Filtrele de ulei uzate vor fi 
gestionate ca deşeuri periculoase şi stocate în depozitul temporar de stocare a deşeurilor 
periculoase până când se organizează preluarea acestora de către agentul economic 
autorizat. Filtrele de ulei uzate nu pot fi eliminate ca deşeuri municipale. 

 
6.5.2.6 Recipiente cu aerosoli uzate 

 
Având în vedere că în conformitate cu reglementările româneşti, recipientele cu 

aerosoli uzate sunt considerate deşeuri periculoase indiferent de conţinutul lor, RMGC va 
adopta o politică de achiziţii prin care se interzice în mod expres achiziţionarea de vopsele, 
lubrifianţi, detergenţi şi alte materiale consumabile sub formă de aerosoli, cu excepţia 
cazului în care utilizarea acestor materiale este esenţială pentru operaţiile de întreţinere, 
securitate sau exploatare şi nu există o altă alternativă practică. Dacă este necesar să se 
achiziţioneze materiale în recipiente cu aerosoli, recipientele uzate vor fi perforate şi zdrobite 
în condiţii de siguranţă (folosind echipamente de protecţie proiectate în aceste scopuri), vor 
fi stocate ca deşeuri metalice reciclabile nepericuloase şi transferat agentului economic 
pentru valorificarea metalelor. 

 
6.5.2.7 Reziduuri de cărbune activat 

 
Particulele fine de cărbune rezultate după trecerea prin sită a cărbunelui reactivat nu 

vor mai fi utilizate în procesul de eluţie. În consecinţă, vor fi tratate ca deşeuri. 
Având în vedere că particulele fine de cărbune vor rezulta după reactivarea termică a 

cărbunelui, aceste deşeuri nu vor fi periculoase. Cea mai bună practică internaţională este 
eliminarea cărbunelui la iazul de decantare a sterilelor. 

Molozul de beton rezultat din demolări va fi transportat la iazul de decantare; această 
soluţie de depozitare este corelată cu efectul pozitiv de creştere a alcalinităţii sterilelor. 

 
6.5.3 Deşeuri din construcţii şi demolări 

 
Deşeurile din construcţii şi demolări vor fi generate în faza de pre-construcţie/ 

construcţie când vor fi demolate obiectivele industriale şi casele şi proprietăţile particulare 
din zona de dezvoltare a Proiectului, precum şi în faza de închidere când majoritatea 
obiectivelor fără utilitate vor fi dezasamblate şi dezafectate. 

 
 

6.5.3.1 Deşeuri din construcţii şi demolări generate în faza de pre-
construcţie/construcţie 

 
Politica de compensaţii a RMGC prevede că foştii proprietari ai terenului pot să 

recupereze toate materialele de construcţii refolosibile (metale, piese de lemn, cabluri 
electrice, plăci metalice de acoperiş sau ţigle etc.) Acest lucru va duce la diminuarea 
cantităţilor de deşeuri din demolări generate şi la o mai bună sortare înainte de depozitare, 
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cu reducerea semnificativă a caracterului periculos a acestor deşeuri în condiţii de 
depozitare. 

Dacă foştii proprietari vor colecta şi transfera în afara amplasamentului o parte din 
materialele refolosibile, cele rămase vor fi colectate şi sortate pentru a recupera toate 
deşeurile refolosibile. Aceste deşeuri vor fi eliminate de către un agent economic autorizat 
sau vor fi puse la dispoziţia locuitorilor din zonă într-un amplasament bine delimitat, cu acces 
controlat de către RMGC. 

Dacă activităţile de demolare vor genera deşeuri periculoase, cum ar fi uleiuri, 
vopesele, solvenţi, acestea cor fi colectate separat şi gestionate împreună cu restul 
deşeurilor periculoase generate pe amplasament. 

Generarea potenţială de deşeuri cu conţinut de azbest va impune proceduri de 
gestionare speciale, după cum se menţionează în subcapitolul 6.5.1.4. 

Deşeurile nepericuloase ce nu mai pot fi valorificate de foştii proprietari de teren sau 
de părţi terţe (RMGC sau alţi locuitori din zonă) vor consta în principal din resturi de la 
fundaţii, betoane, cărămizi, tencuieli. Depozitarea acestor deşeuri trebuie efectuată în 
condiţii de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului şi poate fi realizată prin construcţia şi 
exploatarea pe amplasament a unui depozit de deşeuri din construcţii şi demolări.  

Deşeurile generate în faza de construcţie a principalelor obiective ale Proiectului 
Roşia Montană vor consta din: 

 sol vegetal - care va fi depozitat în mod controlat, fiind folosit la reabilitarea zonelor 
unde au fost dezafectate amenajări industriale; 

 deşeuri metalice şi de lemn - care pot fi valorificate prin intermediul agenţilor 
economici autorizaţi; 

 deşeuri de ambalaje din carton şi plastic - care pot fi valorificate prin intermediul 
agenţilor economici autorizaţi; 

 reziduuri de vopsele şi solvenţi - cantităţi mici, gestionate la fel ca şi celelalte deşeuri 
periculoase generate pe amplasament; 

 grămezi de resturi de beton sau alte deşeuri din construcţii necontaminate - care pot 
fi eliminate prin depozitare în depozitul de deşeuri din construcţii şi demolări propus. 
 

6.5.3.2 Deşeuri din construcţii şi demolări generate în faza de închidere 
 
Având în vedere caracterul specific al activităţilor desfăşurate în cadrul Proiectului 

Roşia Montană, deşeurile generate în faza de închidere vor proveni mai ales din 
dezafectarea echipamentelor uzinei de procesare şi instalaţiilor auxiliare. 

Gestionarea materialelor necesare pentru funcţionarea uzinei de procesare se va 
face astfel încât stocul de reactivi să fie redus şi eliminat până la momentul închiderii uzinei. 

Transportul şi manipularea substanţelor chimice periculoase în cadrul uzinei de 
procesare se va face exclusiv prin conducte şi rezervoare metalice. Ca urmare, ţevile şi 
rezervoarele metalice vor fi spălate cu jet de apă şi denocivizate la niveluri acceptabile, 
înainte de demontarea şi valorificarea ca deşeuri metalice. 

Procedura de dezafectare a acestor echipamente include prevederi speciale cu 
privire la deversările accidentale de materiale toxice. În consecinţă, dezasamblarea 
instalaţiilor se va efectua în conformitate cu Planul de închidere a minei (IPROMIN, 2005) 
care conţine principalele faze tehnologice, precum şi principalele tipuri şi cantităţi de deşeuri 
provenite de la dezafectarea celor mai importante echipamente de procesare. 

Deşeurile provenite de la dezafectarea echipamentelor de procesare şi demolarea 
construcţiilor aferente vor fi formate din deşeuri industriale (rezervoare, bazine, pompe, site 
etc.) care pot fi valorificate direct, precum şi următoarele categorii de deşeuri: 

 deşeuri de la operaţiile de descopertare a amplasamentului; 

 beton armat; 
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 beton simplu; 

 structuri metalice; 

 zidării, învelitori; 

 uşi şi ferestre; 

 tencuieli; şi 

 ţevi metalice de diverse diametre. 
Toate deşeurile valorificabile - mai ales deşeurile metalice - vor fi recuperate de 

agenţi economici autorizaţi. Uşile şi ferestrele vor fi eliminate în funcţie de starea lor la 
momentul dezafectării, fie prin vânzare ca atare, fie prin dezasamblare şi recuperarea 
materialelor componente. Este posibil ca operaţiile de dezasamblare să producă deşeuri, 
acestea pot fi eliminate la depozitul de deşeuri din construcţii şi demolări. 

Datorită dimensiunilor mari, structurile de beton armat şi beton simplu vor trebui 
prelucrate pe amplasament înainte de eliminare. Molozul de beton rezultat din demolări va fi 
transportat la iazul de decantare; această soluţie de depozitare este corelată cu efectul 
pozitiv de creştere a alcalinităţii sterilelor. 

Structurile din beton armat vor fi zdrobite, dar utilizând o tehnologie diferită, pentru a 
permite recuperarea armăturilor metalice. Deşeurile metalice vor fi vândute la fier vechi unui 
agent economic autorizat, în timp ce materialul zdrobit fără utilitate pe plan local (de ex. 
material pentru infrastructura drumurilor) va fi eliminat la iazul de decantare, pentru a ridica 
capacitatea tampon a sterilelor şi diminua astfel acidifierea şi emisia de metale grele. 

Depozitul de deşeuri din construcţii şi demolări va fi verificat săptămânal pentru a se 
asigura că: 

 
 în celule sunt depozitate numai deşeuri din construcţii şi demolări; 

 celulele sunt cel puţin o dată pe săptămână compactate şi acoperite cu un start de 
sol; 

 s-au luat măsuri de securitate pentru a interzice accesul neautorizat; şi  

 măsurile adoptate sunt suficiente pentru prevenirea dispersiilor cauzate de vânt sau 
precipitaţii. 

6.6 Gestionarea deşeurilor municipale şi asimilabile 
Deşeurile municipale sunt definite de Planul naţional de gestionare a deşeurilor ca 

fiind totalitatea deşeurilor nepericuloase generate din gospodării, precum şi alte deşeuri care 
datorită naturii şi compoziţiei sunt asimilabile deşeurilor din gospodării. Pentru Proiectul 
Roşia Montană, această definiţie se aplică în principal pentru: 

 
 deşeuri din comerţ şi industrie nepericuloase asimilabile deşeurilor menajere; 

 deşeuri biodegradabile; 

 deşeuri de ambalaje (fără deşeurile de ambalaje de producţie); şi 

 nămolul de epurare de staţia de epurare a apelor uzate menajere. 
 
Unde este posibil, se vor face eforturi pentru valorificarea şi reciclarea deşeurilor, în 

scopul minimizării cantităţii de deşeuri municipale generate în timpul fazelor de construcţie, 
operare şi închidere. Cu excepţia cazurilor în care aceste deşeuri sunt reciclate, sau 
îndeplinesc criteriile de încadrarea în categoria deşeurilor inerte şi nepericuloase din 
construcţii şi demolări conform specificaţiilor din subcapitolul 6.5.3, toate deşeurile 
municipale şi asimilabile vor fi, în viitorul apropiat, colectate şi transportate cu mijloace auto 
la staţia de transfer a deşeurilor Abrud. 
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6.6.1 Deşeuri generale de tip menajer 
 
Resturile, deşeuri alimentare, deşeuri de articole de igienă şi alte gunoaie menajere 

putrescibile vor fi depozitate în condiţii de siguranţă şi igienă în aşteptarea eliminării, în 
conformitate cu practicile şi reglementările în vigoare elaborate în scopul prevenirii expunerii 
acestora în faţa angajaţilor, contractorilor sau vizitatorilor, a răspândirii bolilor, împrăştierii 
sub acţiunea vântului sau precipitaţiilor şi/sau producerii mizeriei. Containerele pentru 
deşeuri municipale vor fi acoperite şi amplasate în mai multe puncte de pe amplasament 
unde vor fi acumulate înainte de colectarea la staţia de transfer a deşeurilor. Containerele 
vor fi colecate şi transportate la staţia de transfer corespunzătoare cel puţin o dată pe 
săptămână. 

Deşi OUG nr. 78/2000, aprobată prin Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor 
prevede ca deşeurile organice biodegradabile eliminate pe depozitul de deşeuri menajere să 
fie diminuate, având în vedere că încă nu există instalaţii de compostare, acest tip de 
deşeuri nu este colectat separat. Imediat ce va intra în funcţiune o instalaţie de compostare, 
RMGC va începe colectarea separată a deşeurilor organice biodegradabile. 

 
6.6.2 Deşeuri de ambalaje (fără deşeuri de ambalaje de producţie) 

 
Deşeurile de ambalaje (fără deşeurile de ambalaje de producţie) pot conţine hârtie 

sau carton, materiale plastice, metalice sau sticlă, ce vor fi sortate în vederea atingerii 
obiectivelor de reciclare şi reutilizare stabilite prin Inventarul fluxurilor de deşeuri prezentat în 
Planul de gestionare a deşeurilor şi respectării prevederilor HG nr. 621/2005 privind 
gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalajelxxxvi.  

Recipientele goale provenite din activităţile de producţie vor fi gestionate ca deşeuri 
de ambalaje de producţie. 

 
6.6.3 Nămolul de epurare de la staţia de tratare a apelor uzate menajere 

 
Se va realiza o staţie de epurare a apelor uzate menajere pentru epurarea efluentului 

de la duşuri, toalete, chiuvete şi maşini de spălat din spaţiile administrative din cadrul 
Proiectului. 

Pentru a sprijini eforturile de minimizare a deşeurilor, nămolul de la staţia de epurare 
a apelor uzate poate fi folosit ca amendament sau îngrăşământ agricol, cu condiţia să fie 
probat şi analizat regulat în vederea stabilirii conţinutului de metale grele şi să fie utilizat în 
conformitate cu toate cerinţele Directivei Consiliului UE 86/278/CEE privind protecţia 
mediului şi în special a solurilor când se utilizează nămoluri de epurare în agriculturălxxxvii, 
transpusă în legislaţia naţională prin Ordinul comun nr. 344/708/2004 al Ministrului Mediului şi 
Gospodăririi Apelor şi al Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Ruralelxxxviii. Nămolul de 
epurare poate fi de asemenea folosit pentru reabilitarea terenurilor în zonele afectate de 
activităţi miniere aflate în proprietatea Roşiamin S.A. – în faza de construcţie şi operare 
până la începerea activităţilor de închidere, trecând apoi în proprietatea RMGC până la 
dezafectarea staţiei de epurare a apelor uzate menajere. Înainte de utilizarea nămolurilor ca 
biosolide agricole sau pentru reabilitarea terenurilor, se vor analiza caracteristicile chimice 
ale solurilor (ce vor fi amendate cu biosolide), pentru a se verifica dacă nămolul este 
compatibil cu solul. 

Dacă nămolul de la staţia de epurare a apelor uzate menajere conţine metale grele şi 
nu poate fi utilizat pentru reabilitarea terenurilor sau în agricultură, acesta va fi depozitat în 
iazul de decantare, în special în faza de închidere (eliminare pe stratul superior de sterile) cu 
avantajul că se va asigura substanţa organică care creează un mediu reducător datorită 
consumului biologic de oxigen. Acest lucru contribuie la prevenirea acidifierii sterilelor. 

 
6.7 Deşeuri rezultate din activităţi medicale 

Deşeuri medicale provenite de la posturile de prim-ajutor şi punctele sanitare ale 
RMGC vor fi izolate şi eliminate în acord cu prevederile Planului RMGC de gestionare a 
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deşeurilor. Deşeurile medicale vor fi manipulate în mod corect în conformitate cu procedurile 
aplicabile din Planul de sănătate profesională şi protecţia muncii. De asemenea, RMGC va 
comunica permanent atât cu Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cât şi cu Ministerul 
Sănătăţii pentru a identifica depozitele autorizate pentru acest tip de deşeuri. Metoda de 
eliminare recomandată prin Planul naţional de gestionare a deşeurilor constă în incinerare 
sau sterilizare urmată de depozitare. 

Societatea ECOBURN S.R.L. din Cluj Napoca este un exemplu de agent economic 
autorizat pentru activităţi de incinerare a deşeurilor medicale cu care se poate încheia un 
contract pentru prestarea unor astfel de servicii. 
6.8 Sinteza cantităţilor de deşeuri şi clasificări 

În acest subcapitol este prezentată lista deşeurilor ce vor trebui gestionate pe întreg 
ciclul de viaţă al proiectului şi cantităţile estimative de deşeuri pentru cele trei faze ale 
proiectului: 

 
 Faza de construcţie, 

 Faza de operare, 

 Închidere. 
 
Principalele surse de informaţii cu privire la datele de bază necesare pentru 

determinarea cantităţilor de deşeuri generate sunt: 
 

 Faza de construcţie - Raportul privind planul de execuţie a construcţiei şi metodele 
de lucru, SNC Lavalin Engineering and Constructors, 2003, Costuri estimative pentru 
Proiect, Washington Group 2005 şi ICPM Petroşani, 2006: 
• Număr de angajaţi - 300 angajaţi permanenţi şi 1200 angajaţi permanenţi şi 

contractori în primul an şi 300 angajaţi permanenţi şi 2200 angajaţi permanenţi 
şi contractori în al doilea an; 

• Număr de vehicule şi utilaje miniere - 23. 
 Faza de operare - Studiu de fezabilitate, IPROMIN, 602005, Costuri estimative 

pentru proiect, Washington Group 2005 şi Raportul IMC, martie 2006 
• Număr de angajaţi - 621 în primul an şi 394 în ultimul an, media pe 16 ani fiind 

de 560; 
• Număr de vehicule şi utilaje miniere - număr mediu anual: 36; 

 Faza de închidere - Planul de închidere, IPROMIN, 2005: 
• Număr de angajaţi - 150 în timpul închiderii efective (primii doi ani) şi 25 în 

următorii 3 ani; 
• Număr de vehicule şi utilaje miniere - 43 timpul închiderii efective (primii doi ani) 

şi 10 în următorii 3 ani. 
 
Datele pe care se bazează cantităţile de deşeuri generate pe întreaga perioadă de 

viaţă a proiectului sunt prezentate în Tabelul 6-2. 
 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Plan de Management al Deseurilor 

 

 
Secţiunea 6: Deşeuri ne-extractive 

Pagina 105 din 138 

Tabel 6-2. Date de bază pentru cantităţile de deşeuri generate de Proiect 
Faza Număr de angajaţi 

(permanenţi/contractori) 
Vehicule pentru transportul 
angajaţilor* 
(permanenţi/contractori) 

Vehicule şi utilaje miniere 
 

 
Construcţie 

 
300/1700  

 
30/170 

 
23 

Operare 634 56 35 
Închidere 150 - în faza de închidere 

efectivă  
25 - în următorii trei ani  

30 - în faza de închidere 
efectivă (primii doi ani) 
5 - în următorii trei ani 

43 - în faza de închidere 
efectivă (primii doi ani) 
10 - în următorii trei ani 

* pe baza următoarelor date: 1 vehicul la 10 angajaţi în fazele de construcţie şi operare şi 1 
vehicul la 5 angajaţi în faza de închidere 

 
De asemenea, sursa pentru datele cu privire la numărul de clădiri/structuri ce vor fi 

demolate în faza de construcţie este Planul de acţiune pentru strămutare şi relocare 
(Stantec şi Frédéric Giovanetti, martie 2006). 

Conform acestui plan, numărul de gospodării care trebuie demolate este: 
 

 Număr de gospodării (case şi anexe) deja demolate: 115; 

 Număr de gospodării (case şi anexe) ce urmează să fie demolate: 540; 

 Număr de blocuri ce urmează să fie demolate: blocuri cu un etaj: 1, blocuri cu două 
etaje: 7, blocuri cu trei etaje: 1, blocuri cu patru etaje: 1. 
 
RMGC a obţinut autorizaţie de demolare pentru primele 115 gospodării. Deşeurile 

din demolări ne/reciclabile au fost eliminate pe halda de rocă sterilă Valea Verde şi în galeria 
Mănesti. Pe baza cantităţilor de deşeurilor din demolări provenite de la demolarea acestor 
clădiri, s-a determinat că s-a generat o cantitate deşeuri de aproximativ 50 t/gospodărie. 

Deşeurile din demolări în cazul blocurilor cu mai multe etaje au fost estimate la 
aproximativ 30t/apartament. 

În Tabelele 6-3, 6-4 şi 6-5 sunt prezentate deşeurile ce trebuie gestionate pe 
întreaga perioadă de viaţă a proiectului şi cantităţile estimative pe fiecare fază a proiectului: 

 
 Construcţie, 

 Operare, 

 Închidere. 
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Tabel 6-3. Generarea, gestionarea şi eliminarea deşeurilor - faza de construcţie (durată previzionată: 2 ani) 

Tip de deşeu24 
 

Categorie 
deşeu 25 
 

Cantitate 
estimativă 
generată anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-
SS 

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase26 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare 27 
(Reutilizat/ Reciclat)

Eliminare28 
(Eliminat) 

Depozit final29 
(depozitat)  

Deşeuri de 
producţie 

         

Amestec de 
deşeuri din 
demolări inerte şi 
nepericuloase30 

Deşeuri de 
producţie 
 

30 840 tone31 
 

S 17 09 04 N/D  30 840 tone  Depozitul de deşeuri din construcţii 
şi demolări 

Amestec de 
deşeuri din 
demolări 

Deşeuri de 
producţie 
 

1 200 tone32 
 

S 17 09 04 N/D  1 200 tone  Depozit de deşeuri municipale prin 
staţia de transfer a deşeurilor Abrud 

                                                
24 În conformitate cu Lista de deşeuri, inclusă în Anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002. Simbolul * indică un deşeu periculos. Clasificarea statistică a deşeurilor nu este 

transpusă în legislaţia românească. 
 

25 Categorii si subcategorii pe baza celor stabilite prin Planul national de management a deseurilor, aprobat prin HG, 2004   
 
26 În conformitate cu Anexa 1E din Legea 426/2001, Caracteristicile periculoase ale deşeurilor. 
 
27 Deşeurile sunt utilizate, reutilizate sau reciclate atât pe amplasament, cât şi în afara amplasamentului; vezi coloana "Eliminare" referitoare la alternativele de eliminare 

(de ex. reabilitarea terenurilor, utilizare în agricultură, recuperare metal sau alt material etc.) 
 
28 Deşeurile sunt eliminate atât la depozite de pe amplasament, cât şi din afara amplasamentului (exemple de  depozite de deşeuri: haldele de roci sterile, depozitul de 

deşeuri din construcţii şi demolări, depozitul de deşeuri municipale, incinerare şi co-incinerare), vezi coloana "Eliminare" referitoare la alternativele de eliminare. 
 
29 Deşeurile sunt stocate pe amplasament (de ex. depozitul temporar de stocare a deşeurilor periculoase); vezi coloana "Eliminare" referitoare la alternativele de 

eliminare.  
 
30 Nu include deşeurile de metale rezultate din demolarea structurilor. 
 
31 Cantitate de deşeuri generate pe baza estimării a 540 de gospodării şi 128 de apartamente ce urmează să fie demolate.  Presupune că fiecare gospodărie va produce 

50 de tone de deşeuri din demolări, iar fiecare apartament va produce 30 t de deşeuri din demolări. 
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Tip de deşeu24 
 

Categorie 
deşeu 25 
 

Cantitate 
estimativă 
generată anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-
SS 

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase26 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare 27 
(Reutilizat/ Reciclat)

Eliminare28 
(Eliminat) 

Depozit final29 
(depozitat)  

nepericuloase 
potenţial 
biodegradabile 
Fier vechi Deşeuri de 

producţie 
600 tone S 17 04 05 N/D 600 tone   Valorificate prin agenţi economici 

autorizaţi 
Deşeuri din 
demolări cu 
conţinut de azbest 

Deşeuri de 
producţie 

54 tone33 S 17 06 05* H6   54 tone Înglobate şi depozitate în depozitul 
temporar de stocare a deşeurilor 
periculoase până când se deschide 
un depozit de deşeuri autorizat care 
acceptă deşeuri cu conţinut de 
azbest 

Sol contaminat 
 

Deşeuri de 
producţie 
 

0,100 tone34 
 

S 17 05 03* 
 

H5   0,100 tone Depozitul temporar de stocare a 
deşeurilor periculoase şi co-
incinerare/incinerare într-o instalaţie 
autorizată de co-
incinerare/incinerare 

Containere goale35 
 

Deşeuri de 
producţie 

0,500 tone S 15 01 04 N/D 0,500 tone Vezi nota36 
 

 Returnate furnizorului pentru 
reutilizare/reciclare sau eliminate la 
depozitul de deşeuri municipale 
Abrud via staţia de transfer a 
deşeurilor Abrud 

                                                                                                                                                                                                                                                          
32 Cantitate de deşeuri generate pe baza estimării a 540 de gospodării şi 128 de apartamente ce urmează să fie demolate.  Presupune că fiecare gospodărie va genera 

50 de tone de deşeuri din demolări potenţial degradabile, iar fiecare apartament va produce 30 t de deşeuri din demolări potenţial degradabile. 
 
33 Cantitate de deşeuri generate pe baza estimării a 540 de gospodării ce urmează să fie demolate. Se presupune că blocurile nu sunt construite din materiale cu 

conţinut de azbest. Se presupune că fiecare structură va genera 0,1 tone de deşeuri din demolări cu conţinut de azbest. 
 
34 Cantitatea de sol contaminat indicată reprezintă o estimare a solurilor contaminate ca urmare a unei deversări accidentale de ulei sau carburant. Cantităţile efective 

generate vor depinde de circumstanţa efectivă în care s-a produs deversarea sau demolarea asociată cu contaminarea istorică a solului.  
 
35 Se presupune că nu există reziduuri de materiale periculoase. 
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Tip de deşeu24 
 

Categorie 
deşeu 25 
 

Cantitate 
estimativă 
generată anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-
SS 

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase26 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare 27 
(Reutilizat/ Reciclat)

Eliminare28 
(Eliminat) 

Depozit final29 
(depozitat)  

Recipiente cu 
aerosoli uzate 
 

Deşeuri de 
producţie 

0,05 tone S 15 01 04 N/D 0,05 tone   Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Uleiuri hidraulice  Deşeuri de 
producţie 
 

297 840 litri37 
(268 056 tone) 

L 13 01 10* H6 297 840 litri 
(268 056 tone) 

  Regenerate, utilizate ca şi 
combustibil sau co-
incinerate/incinerate într-o instalaţie 
autorizată 

Uleiuri lubrifiante 
uzate 

Deşeuri de 
producţie 

595 680 litri38 
(536 112 tone) 

L 13 02 05* 
13 02 08* 

H6 595 680 litri 
(536 112 tone) 

  Regenerate, utilizate ca şi 
combustibil sau co-
incinerate/incinerate într-o instalaţie 
autorizată 

Lubrifianţi uzaţi Deşeuri de 
producţie 
 
 

148.920 tone39 
 

SS 13 02 05* 
13 02 08* 

H6  148.920 tone  Co-incinerate/incinerate într-o 
instalaţie autorizată de co-
incinerare/incinerare   

Filtre de ulei 
uzate40 
 

Deşeuri de 
producţie 
 

2 938 tone41 
 

S 16 01 07(*) N/D 2 958 tone   Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 
 

Deşeuri de vopsele Deşeuri de 0,223 tone42 SS 08 01 11* H5  0,223 tone  Depozitul temporar de stocare a 
                                                                                                                                                                                                                                                          
36 Containere goale vor fi returnate furnizorului care reutilizarea/reciclarea se va efectua cu prioritate; cu toate acestea,  dacă soluţia de reutilizarea/reciclarea nu este 

fezabilă, containerele goale vor fi eliminate depozitul de deşeuri municipale  via staţia de transfer Abrud.  
 
37 Raportul privind planul de execuţie a construcţiei şi metodele de lucru, SNC Lavalin Engineering and Constructors, 2003  
 
38 Raportul privind planul de execuţie a construcţiei şi metodele de lucru, SNC Lavalin Engineering and Constructors, 2003  
 
39 Raportul privind planul de execuţie a construcţiei şi metodele de lucru, SNC Lavalin Engineering and Constructors, 2003  
 
40 Pentru filtrele de ulei uzate se presupune că acestea au fost uscate la căldură, iar reziduurile de ulei sunt prezente numai în cantităţi neglijabile. 
 
41 În cazul cantităţii de filtre de ulei uzate generate, această cifră presupune că în medie, filtrele de ulei sunt schimbate o dată la trei luni la vehiculele din parcul auto şi o 

dată pe lună la utilajele miniere; se estimează că fiecare filtru de ulei cântăreşte 0,5 kg. 
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Tip de deşeu24 
 

Categorie 
deşeu 25 
 

Cantitate 
estimativă 
generată anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-
SS 

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase26 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare 27 
(Reutilizat/ Reciclat)

Eliminare28 
(Eliminat) 

Depozit final29 
(depozitat)  

producţie 
 

 deşeurilor periculoase şi co-
incinerare/incinerare într-o instalaţie 
autorizată de co-
incinerare/incinerare 

Deşeuri de solvenţi Deşeuri de 
producţie 
 

0,446 tone43 
 

L 08 01 17* H3A  0,446 tone  Depozitul temporar de stocare a 
deşeurilor periculoase şi co-
incinerare/incinerare într-o instalaţie 
autorizată de co-
incinerare/incinerare 

Anvelope uzate Deşeuri de 
producţie 
 

190 000 tone44 
 

S 16 01 03 N/D 190 000 tone Vezi nota  Utilizate pentru controlul eroziunii, 
valorificare în afara amplasamentului 
sau  co-incinerate/incinerate într-o 
instalaţie autorizată 

Baterii cu plumb 
 
 

Deşeuri de 
producţie 
 

4 970 tone45 
 

S 16 06 01* H8 4 970 tone    Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Baterii (cu nichel-
cadmiu/alte baterii 
reîncărcabile 
uzate) 

Deşeuri de 
producţie 

0,060 tone46 
 

S 16 06 02* 
16 06 04 

H5/H6   0,060 tone Depozitul temporar de stocare a 
deşeurilor periculoase şi incinerare 
într-o instalaţie autorizată. 

                                                                                                                                                                                                                                                          
42 Cantitatea de deşeuri s-a estimat pe baza presupunerii că se generează 1 kg de deşeuri de vopsele pentru fiecare vehicul din parcul auto şi fiecare utilaj şi vehicul 

minier. 
 
43 Cantitatea de deşeuri s-a estimat pe baza presupunerii că se generează 2 kg de deşeuri de solvenţi pentru fiecare vehicul din parcul auto şi fiecare utilaj şi vehicul 

minier. 
 
44 Se presupune că schimbul complet de anvelope pentru vehiculele din parcul auto şi utilajele miniere se efectuează o dată la doi ani. Se presupune că, în medie, 

anvelopele vehiculelor din parcul auto cântăresc 15 kg, iar cele pentru utilajele miniere cântăresc 4000 kg. În faza de construcţie, deşeurile generate reprezintă echivalentul 
anual a 240 de anvelope pentru vehiculele din parcul auto şi a 46 de anvelope pentru utilajele miniere. 

 
45 Cantitatea de deşeuri generate presupune că bateria unui vehicul din parcul de vehicule este înlocuită o dată la 1,5 ani şi cântăreşte aproximativ 20 kg, iar bateria 

pentru un utilaj minier este înlocuită o dată la 1,25 ani şi cântăreşte aproximativ 80 kg.  
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Tip de deşeu24 
 

Categorie 
deşeu 25 
 

Cantitate 
estimativă 
generată anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-
SS 

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase26 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare 27 
(Reutilizat/ Reciclat)

Eliminare28 
(Eliminat) 

Depozit final29 
(depozitat)  

Baterii (uscate cu 
mangan) 
 

Deşeuri de 
producţie 
 

0,240 tone47 
 

S 16 06 05 N/D  0,240 tone  Depozit de deşeuri municipale prin 
staţia de transfer a deşeurilor Abrud 

Vehicule scoase 
din uz 

Deşeuri de 
producţie 

0,500 tone48 
 

S 16 01 06 N/D 0,500 tone   Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Ambalaje de 
hârtie/carton 

Deşeuri de 
producţie 

1 tonă S 15 01 01 N/D 1 tonă   Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Ambalaje de 
plastic 

Deşeuri de 
producţie 
 
 

0,050 tone S 15 01 02 N/D 0,050 tone Vezi nota49 
 

 Reutilizate/reciclate. Dacă nu există 
o soluţie pentru reutilizare/ reciclare, 
vor fi eliminate la depozitul de 
deşeuri municipale via staţia de 
transfer Abrud. 

Ambalaje de lemn Deşeuri de 
producţie 
 

3 tone S 15 01 03 N/D 3 tone Vezi nota50 
 

 Reutilizate/reciclate. Dacă nu există 
o soluţie pentru reutilizare/ reciclare, 
vor fi eliminate la depozitul de 
deşeuri municipale via staţia de 
transfer Abrud. 

Ambalaje de 
materiale 
compozite 

Deşeuri de 
producţie 
 

0,100 tone S 15 01 05 N/D  0,100 tone  Depozitul de deşeuri municipale via 
staţia de transfer Abrud. 

Ambalaje Deşeuri de 0,100 tone S 15 01 06 N/D  0,100 tone  Depozitul de deşeuri municipale via 
                                                                                                                                                                                                                                                          
46 Deşeurile periculoase de baterii (nichel-cadmiu / altele reîncărcabile) sunt generate la o rată de 0,2kg/angajat/an. 
 
47 Deşeurile nepericuloase de baterii (uscate cu mangan / altele fără plumb cu acid) sunt generate la o rată de 0,8kg/angajat/an. 
 
48 În faza de construcţie, acest flux de deşeuri va fi materializat numai de acele vehicule accidentate pentru care valoarea de reparaţie ar depăşi pe cea de revânzare.  
 
49 Reciclarea ambalajelor se va efectua cu prioritate, dar dacă nu există o alternativă viabilă de reciclare, ambalajele vor fi eliminate la depozitul de deşeuri municipale via 

staţia de transfer a deşeurilor Abrud. 
 
50 Reciclarea ambalajelor se va efectua cu prioritate, dar dacă nu există o alternativă viabilă de reciclare, ambalajele vor fi eliminate la depozitul de deşeuri municipale via 

staţia de transfer a deşeurilor Abrud. 
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Tip de deşeu24 
 

Categorie 
deşeu 25 
 

Cantitate 
estimativă 
generată anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-
SS 

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase26 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare 27 
(Reutilizat/ Reciclat)

Eliminare28 
(Eliminat) 

Depozit final29 
(depozitat)  

amestecate producţie staţia de transfer Abrud. 
Deşeuri de la 
echipamente 
electrice şi 
electronice 

Deşeuri de 
producţie 
 

0,220 tone51 
 

S 16 02 15* 
16 02 16 

H5/H6 0,200 tone   Echipamentele funcţionale vor fi 
donate pe plan local în scopuri 
caritabile sau vor fi valorificate în alt 
mod; echipamentele nefuncţionale 
vor fi depozitate la depozitul 
temporar de stocare a deşeurilor 
periculoase şi vândute unui agent 
economic autorizat  

Deşeuri municipale 
şi asimilabile 

         

Hârtie/carton, 
 

Deşeuri 
municipale 
şi 
asimilabile 
 

0,500 tone S 20 01 01 N/D 0,500 tone   Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Ambalaje de metal Deşeuri 
municipale 
şi 
asimilabile 
 

6 000 tone52 
 

S 20 01 40 N/D 6 000 tone   Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Ambalaje de sticlă 
 

Deşeuri 
municipale 
şi 
asimilabile 
 

24 400 tone53 
 

S 20 01 02 N/D 24 400 tone   Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

                                                
51 În faza de construcţie, acest flux de deşeuri va exista numai pentru echipamentele electrice şi electronice nefuncţionale; se presupune că toate echipamentele 

electrice şi electronice vor fi utilizate în continuare şi în fazele de operare şi închidere. Cantitatea de deşeuri generate în faza de construcţie presupune că vor fi înlocuite 10 
aparate nefuncţionale cântărind 20 kg (calculatoare sau alte dispozitive). 

 
52 Cantitatea de ambalajele de metal este estimată la 0,25 kg/angajat inclusiv angajaţii contractorilor pe lună. 
 
53 Cantitatea de ambalajele de metal este estimată la 1 kg/angajat inclusiv angajaţii contractorilor pe lună. 
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Tip de deşeu24 
 

Categorie 
deşeu 25 
 

Cantitate 
estimativă 
generată anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-
SS 

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase26 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare 27 
(Reutilizat/ Reciclat)

Eliminare28 
(Eliminat) 

Depozit final29 
(depozitat)  

Ambalaje de 
plastic 

Deşeuri 
municipale 
şi 
asimilabile 
 

24 400 tone54 
 

S 20 01 39 N/D 24 400 tone   Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Deşeuri alimentare 
(resturi) 

Deşeuri 
municipale 
şi 
asimilabile 
 

200 750 tone55 
 

S 20 01 08 N/D  200 750 tone  Depozit de deşeuri municipale prin 
staţia de transfer a deşeurilor Abrud 

Nămol de la staţia 
de epurare a 
apelor uzate 
menajere 
 

Deşeuri 
municipale 
şi 
asimilabile 

14 600 tone56 
(substanţă 
uscată) 

SS 19 08 05 N/D 14 600 tone 
(substanţă uscată) 

Vezi nota57 
 

 Utilizare agricolă, reabilitare de 
terenuri sau co-incinerare într-o 
instalaţie autorizată 

Deşeuri medicale          
Deşeuri medicale Deşeuri 

generate 
din 
activităţi 
medicale 
 

0,500 tone58 
 

S 18 01 03* 
18 01 04 
18 01 09 

H9  0.500 tone  Colectate în containere speciale la 
depozitul temporar de stocare a 
deşeurilor periculoase în vederea 
incinerării într-o instalaţie autorizată 
pentru incinerarea deşeurilor 
medicale. 

                                                                                                                                                                                                                                                          
 
54 Cantitatea de ambalajele de metal este estimată la 1 kg/angajat inclusiv angajaţii contractorilor pe lună. 
 
55 Cantitatea de resturi alimentare este estimată la 0,275 kg/angajat inclusiv angajaţii contractorilor /zi. 
 
56 Cantitatea de deşeuri generate presupune 0,02 kg substanţă uscată/angajat inclusiv angajaţii contractorilor /zi. 
 
57 Se va avea în vedere utilizarea în agricultură sau pentru reabilitarea terenurilor, dacă totuşi nămolul de epurare este considerat necorespunzător pentru utilizarea 

agricolă sau reabilitare de terenuri, se va transporta la staţia de transfer a deşeurilor Abrud şi elimina la depozitul de deşeuri municipale. 
 
58 Cantitatea de deşeuri medicale generate este estimată la 0,25 kg/angajat inclusiv angajaţii contractorilor /an. 
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Tabel 6-4. Generarea, gestionarea şi eliminarea deşeurilor - faza de operare (durată previzionată: 16 ani) 

Tip de deşeu59 
 

Categorie de 
deşeu 60 
 

Cantitate 
estimativă 
generată 
anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-
SS 

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase61 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare62 
(reutilizare/ 
reciclare) 

Eliminare63 
(Eliminat) 

Depozit final64

(depozitat) 
 

Deşeuri de 
producţie 

         

Fier vechi Deşeuri de 
producţie 

5 tone S 17 04 05 N/D 5 tone   Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Particule fine de 
cărbune 

Deşeuri de 
producţie 

390 tone65 
 

S 01 03 06 N/D  390 tone  TMF 

Reziduu de var 
nestins 

Deşeuri de 
producţie 

3,250 tone S 01 03 99(*) H8 3,250 tone   Recuperare pe amplasament la 
staţia de epurare a apelor uzate 
menajere sau în afara 
amplasamentului, folosire pentru 

                                                
 
 
În conformitate cu Lista de deşeuri, inclusă în Anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002. Simbolul * indică un deşeu periculos. Clasificarea statistică a deşeurilor nu este transpusă 

în legislaţia românească. 
 
60 Categorii şi subcategorii conform celor stabilite în Planul  naţional de gestionare a deşeurilor, Guvernul României, 2004.  
61 În conformitate cu Anexa 1E din Legea 426/2001, Caracteristicile periculoase ale deşeurilor. 
 
62 Deşeurile sunt utilizate, reutilizate sau reciclate atât pe amplasament, cât şi în afara amplasamentului; vezi coloana "Eliminare" referitoare la alternativele de eliminare 

(de ex. reabilitarea terenurilor, utilizare în agricultură, recuperare metal sau alt material etc.).  
 
63  Deşeurile sunt utilizate, reutilizate sau reciclate atât pe amplasament, cât şi în afara amplasamentului; vezi coloana "Eliminare" referitoare la alternativele de eliminare 

(de ex. reabilitarea terenurilor, utilizare în agricultură, recuperare metal sau alt material etc.). 
 
64 Deşeurile sunt eliminate atât pe amplasament, cât şi în afara amplasamentului (exemple de  depozite de deşeuri: haldele de roci sterile, depozitul de deşeuri inerte, 

depozitul de deşeuri municipale, incinerare şi co-incinerare); vezi coloana "Eliminare" referitoare la alternativele de eliminare. 
 
65 Cantitatea de deşeuri generată presupune un consum de cărbune de 0,03 kg/t (Studiul de fezabilitate, IPROMIN, 2005) 
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Tip de deşeu59 
 

Categorie de 
deşeu 60 
 

Cantitate 
estimativă 
generată 
anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-
SS 

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase61 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare62 
(reutilizare/ 
reciclare) 

Eliminare63 
(Eliminat) 

Depozit final64

(depozitat) 
 

epurarea apelor uzate acide 
 

Containere goale Deşeuri de 
producţie 

0,500 tone S 15 01 04 N/D 0,500 tone Vezi nota66 
 

 Returnate furnizorului în vederea 
reutilizării/reciclării sau depozitate 
la depozitul de deşeuri municipale 
via staţia de transfer a deşeurilor 
Abrud  
 

Recipiente cu 
aerosoli uzate 

Deşeuri de 
producţie 

0.100 tone S 
 

15 01 04 N/D 0.100 tone   Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 
 

Sol contaminat67 
 

Deşeuri de 
producţie 

0,100 tone68 
 

S 17 05 03* 
 

H5   0,100 tone Depozitul temporar de stocare a 
deşeurilor periculoase şi co-
incinerării/incinerare într-o 
instalaţie autorizată 

 
Uleiuri hidraulice  Deşeuri de 

producţie 
 

29 250 litri69 
(26 325 tone) 

L 13 01 10* H6 29 250 litri 
(26 325 tone) 

  Regenerate, utilizate ca şi 
combustibil sau co-incinerate 
/incinerate într-o instalaţie 
autorizată 

 
                                                
66 Containere goale vor fi returnate furnizorului care reutilizarea/reciclarea se va efectua cu prioritate; cu toate acestea,  dacă soluţia de reutilizarea/reciclarea nu este 

fezabilă, containerele goale vor fi eliminate depozitul de deşeuri municipale  via staţia de transfer Abrud.  
 
67 Cantitatea de sol contaminat indicată reprezintă o estimare a solurilor contaminate ca urmare a unei deversări accidentale de ulei sau carburant.  
 
68 Deşi numărul de vehicule este mai mic în faza de producţie decât în faza de construcţie, vehiculele sunt mai vechi şi mai predispuse la defectări, scurgeri etc. În 

consecinţă, se presupune că scurgerile de ulei sunt la fel ca şi în faza de construcţie. 
 
69 Cantitatea de deşeuri generată presupune că uleiurile hidraulice uzate sunt de 0,00225 l/t (Studiu de fezabilitate, IPROMIN, 2005) 
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Tip de deşeu59 
 

Categorie de 
deşeu 60 
 

Cantitate 
estimativă 
generată 
anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-
SS 

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase61 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare62 
(reutilizare/ 
reciclare) 

Eliminare63 
(Eliminat) 

Depozit final64

(depozitat) 
 

Uleiuri lubrifiante 
uzate 

Deşeuri de 
producţie 
 

78 000 litri70 
(70 200 tone) 

L 13 02 05* 
13 02 08* 

H6 78 000 litri 
(70 200 tone) 

  Regenerate, utilizate ca şi 
combustibil sau co-incinerate 
/incinerate într-o instalaţie 
autorizată 

 
Lubrifianţi uzaţi Deşeuri de 

producţie 
 

4 680 tone71 
 

SS 13 02 05* 
13 02 08* 
 

H6  4 680 tone  Co-incinerate/incinerate într-o 
instalaţie autorizată 

Deşeuri de 
vopsele 

Deşeuri de 
producţie 

0,092 tone72 
 

SS 08 01 11* H5  0,092 tone  Co-incinerated /incinerated in a 
properly authorised co-
incineration/incineration facility 

Deşeuri de 
solvenţi 

Deşeuri de 
producţie 

0,184 tone73 
 

L 08 01 17* H3A  0,184 tone 
 

 
 

Co-incinerate/incinerate într-o 
instalaţie autorizată 

Anvelope uzate Deşeuri de 
producţie 

289.680 tone74 
 

S 16 01 03 N/A 289 680 tone   Utilizate pentru controlul eroziunii, 
valorificare în afara 
amplasamentului sau  co-
incinerate/incinerate într-o 
instalaţie autorizată 

 
Filtre de ulei Deşeuri de 0,328 tone76 S 16 01 07 N/D 0,328 tone   Valorificate prin agenţi economici 

                                                
70 Cantitatea de deşeuri generată presupune că uleiurile lubrifiante uzate sunt de 0,0060 l/t (Studiu de fezabilitate, IPROMIN, 2005) 
 
71 Cantitatea de deşeuri generată presupune că lubrifianţii uzaţi sunt de 0,00036 kg/t (Studiu de fezabilitate, IPROMIN, 2005) 
 
72 Cantitatea de deşeuri s-a estimat pe baza presupunerii că se generează 1 kg de deşeuri de vopsele pentru fiecare vehicul din parcul auto şi fiecare utilaj minier. 
 
73 Cantitatea de deşeuri s-a estimat pe baza presupunerii că se generează 2 kg de deşeuri de solvenţi pentru fiecare vehicul din parcul auto şi fiecare utilaj şi vehicul 

minier. 
 
74 Se presupune că schimbul complet de anvelope pentru vehiculele din parcul auto şi utilajele miniere se efectuează o dată la doi ani. Se presupune că, în medie, 

anvelopele vehiculelor din parcul auto cântăresc 15 kg, iar cele pentru utilajele miniere cântăresc 4000 kg. În faza de operare, deşeurile generate reprezintă echivalentul anual a 
112 de anvelope pentru vehiculele din parcul auto şi a 72 de anvelope pentru utilajele miniere  
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Tip de deşeu59 
 

Categorie de 
deşeu 60 
 

Cantitate 
estimativă 
generată 
anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-
SS 

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase61 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare62 
(reutilizare/ 
reciclare) 

Eliminare63 
(Eliminat) 

Depozit final64

(depozitat) 
 

uzate75 
 

producţie 
 

 autorizaţi 

Baterii cu plumb Deşeuri de 
producţie 

23.500 tone77 
 

S 16 06 01* H8 23 500 tone   Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Baterii (cu nichel-
cadmiu/alte 
baterii 
reîncărcabile 
uzate) 
 

Deşeuri de 
producţie 

0,112 tone78 
 

S 16 06 02* 
16 06 04 

H5/H6  Vezi nota 0,112 tone Depozitul temporar de stocare a 
deşeurilor periculoase şi co-
incinerării/incinerare într-o 
instalaţie autorizată 

 

Baterii (uscate cu 
mangan) 
 

Deşeuri de 
producţie 
 

0,448 tone79 
 

S 16 06 05 
 

N/D  0,448 tone  Depozit de deşeuri municipale prin 
staţia de transfer a deşeurilor 
Abrud 

Vehicule scoase 
din uz80 
 

Deşeuri de 
producţie 
 

3 tone S 16 01 06 N/D 3 tone   Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Căptuşeli de Deşeuri de 5 seturi S 16 01 17 N/D 5 seturi   Căptuşelile care nu se pot repara 
                                                                                                                                                                                                                                                          
75 Se presupune că filtrele de ulei uzate au fost uscate la căldură, iar reziduurile de ulei sunt prezente numai în cantităţi neglijabile. 
 
76 În cazul cantităţii de filtre de ulei uzate generate, această cifră presupune că în medie, filtrele de ulei sunt schimbate o dată la trei luni la vehiculele din parcul auto şi o 

dată pe lună la utilajele miniere; se estimează că fiecare filtru de ulei cântăreşte 0,5 kg. 
 
77 Cantitatea de deşeuri generate presupune că bateria unui vehicul din parcul de vehicule este înlocuită o dată la 1,5 ani şi cântăreşte aproximativ 20 kg, iar bateria 

pentru un utilaj minier este înlocuită o dată la 1,25 ani şi cântăreşte aproximativ 80 kg.  
 
78 Deşeurile periculoase de baterii (nichel-cadmiu / altele reîncărcabile) sunt generate la o rată de 0,2kg/angajat/an. 
 
79 Deşeurile nepericuloase de baterii (uscate cu mangan / altele fără plumb cu acid) sunt generate la o rată de 0,8kg/angajat/an. 
 
80 Se estimează că, în faza de operare, parcul de vehicule al RMGC şi al contractorilor va fi schimbat (vândut unor noi utilizatori) înainte de încheierea ciclului lor de 

serviciu. Astfel, acest flux de deşeuri va fi materializat numai de acele vehicule accidentate pentru care valoarea de reparaţie ar depăşi valoarea de revânzare. 
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Tip de deşeu59 
 

Categorie de 
deşeu 60 
 

Cantitate 
estimativă 
generată 
anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-
SS 

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase61 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare62 
(reutilizare/ 
reciclare) 

Eliminare63 
(Eliminat) 

Depozit final64

(depozitat) 
 

moară producţie (2,5 tone) (feroase) sau 
16 01 18 
(neferoase) 
 

(2,5 tone) şi reutiliza vor fi valorificate printr-
un agent economic autorizat 

Ambalaje de 
hârtie/carton 

Deşeuri de 
producţie 

1 tonă S 15 01 01 N/D 1 tonă   Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Ambalaje de 
plastic 

Deşeuri de 
producţie 

0,050 tone S 15 01 02 N/D 0,050 tone Vezi nota81 
 

 Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Ambalaje de 
lemn 

Deşeuri de 
producţie 

0,500 tonă S 15 01 03 N/D 0,500 tonă Vezi nota82 
 

 Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Ambalaje de 
materiale 
compozite 

Deşeuri de 
producţie 

0,050 tone 
 
 
 

S 15 01 05 N/D  0,050 tone  Depozitul de deşeuri municipale 
via staţia de transfer a deşeurilor 
Abrud sau valorificate 

Ambalaje 
amestecate 

Deşeuri de 
producţie 

0,050 tone S 15 01 06 N/D  0,050 tone  Depozitul de deşeuri municipale 
via staţia de transfer a deşeurilor 
Abrud sau valorificate  

Deşeuri de la 
echipamente 
electrice şi 
electronice 

Deşeuri de 
producţie 
 

2 200 tone83 
 

S 16 02 15* 
16 02 16 

H5/H6 2 200 tone   Echipamentele funcţionale vor fi 
donate pe plan local în scopuri 
caritabile sau vor fi valorificate în 
alt mod; echipamentele 
nefuncţionale vor fi depozitate la 
depozitul temporar de stocare a 
deşeurilor periculoase şi vândute 
unui agent economic autorizat  

                                                
81 Reciclarea ambalajelor se va efectua cu prioritate,  dar dacă nu există o alternativă viabilă de reciclare, ambalajele vor fi eliminate la depozitul de deşeuri municipale 

via staţia de transfer a deşeurilor Abrud. 
 
82 Reciclarea ambalajelor se va efectua cu prioritate,  dar dacă nu există o alternativă viabilă de reciclare, ambalajele vor fi eliminate la depozitul de deşeuri municipale 

via staţia de transfer a deşeurilor Abrud. 
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Tip de deşeu59 
 

Categorie de 
deşeu 60 
 

Cantitate 
estimativă 
generată 
anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-
SS 

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase61 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare62 
(reutilizare/ 
reciclare) 

Eliminare63 
(Eliminat) 

Depozit final64

(depozitat) 
 

Deşeuri 
municipale şi 
asimilabile 

         

Hârtie/carton Deşeuri 
municipale şi 
asimilabile 
 

0,500 tone S 20 01 01 N/D 0,500 tone   Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi  

Ambalaje de 
metal 

Deşeuri 
municipale şi 
asimilabile 

1 680 tone84 
 

S 20 01 40 N/D 1 680 tone   Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Ambalaje de 
sticlă 

Deşeuri 
municipale şi 
asimilabile 
 

6 720 tone85 
 

S 20 01 02 N/D 6 720 tone   Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Ambalaje de 
plastic 

Deşeuri 
municipale şi 
asimilabile 
 

6 720 tone86 
 

S 20 01 39 N/D 6 720 tone    Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Deşeuri 
alimentare 
(resturi) 

Deşeuri 
municipale şi 
asimilabile 
 

56 210 tone87 
 

S 20 01 08 N/D  56 210 tone   Depozit de deşeuri municipale prin 
staţia de transfer a deşeurilor 
Abrud  

                                                                                                                                                                                                                                                          
83 Cantitatea de deşeuri generată presupune că 25% din cei 634 de angajaţi în faza de operare vor dispune de un calculator, 30 din aceste calculatoare vor fi utilizate în 

continuare în faza de închidere, iar restul de 110 vor fi donate. Se consideră că fiecare calculator cântăreşte 20 kg.  
 
84 Cantitatea de ambalaje de metal generată este estimată la 0,25 kg/angajat /lună. 
 
85 Cantitatea de ambalaje de sticlă generată este estimată la 1 kg/angajat/lună. 
 
86 Cantitatea de ambalaje de plastic generată este estimată la 1 kg/angajat/lună. 
 
87 Cantitatea de resturi alimentare generată este estimată la 0,275 kg/angajat/zi. 
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Tip de deşeu59 
 

Categorie de 
deşeu 60 
 

Cantitate 
estimativă 
generată 
anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-
SS 

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase61 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare62 
(reutilizare/ 
reciclare) 

Eliminare63 
(Eliminat) 

Depozit final64

(depozitat) 
 

Nămol de la 
staţia de epurare 
a apelor uzate 
menajere 
 

Deşeuri 
municipale şi 
asimilabile 

4 080 tone88 
(substanţă 
uscată) 

SS 19 08 05 N/D 4 080 tone  
(substanţă 
uscată) 

Vezi nota89 
 

 Utilizare pentru reabilitarea 
terenurilor/agricultură sau co-
incinerate într-o instalaţie 
autorizată  

Deşeuri medicale          
Deşeuri medicale Deşeuri generate 

din activităţi 
medicale 

0,140 tone90 
 

S 18 01 03* 
18 01 04 
18 01 09 

H9  0,140 tone  Colectate în containere speciale la 
depozitul temporar de stocare a 
deşeurilor periculoase în vederea 
incinerării într-o instalaţie 
autorizată pentru incinerarea 
deşeurilor medicale  

 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
88 Cantitatea de deşeuri generată presupune 0,02 kg substanţă uscată/angajat/zi. 
 
89 Se va avea în vedere utilizarea în agricultură sau pentru reabilitarea terenurilor, dacă totuşi nămolul de epurare este considerat necorespunzător pentru utilizarea 

agricolă sau reabilitare de terenuri, se va transporta la staţia de transfer a deşeurilor Abrud şi elimina la depozitul de deşeuri municipale. 
 
90 Cantitatea de deşeuri medicale generate este estimată la 0,25 kg/angajat/an. 
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Tabel 6-5. Generarea, gestionarea şi eliminarea deşeurilor - faza de închidere 

 

Tip de deşeu91 
 

Categorie 
Deşeu92 
 

Cantitate 
estimativă 
generată 
anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-SS

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase93 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare94 
(reutilizare/ 
reciclare) 

Eliminare95 
(Eliminat) 

Depozit final96 
(depozitat) 

 

Deşeuri de 
producţie 

         

Material rezultat 
de la 
descopertarea 
amplasamentului 

Deşeuri de 
producţie 

3 562 m3 
(5 343 tone) - 
închidere 
efectivă; 0 tone 
- anii finali97 

S 17 05 04 N/D  3 562 m3 
(5 343 tone) - 
închidere 
efectivă; 0 
tone - anii 
finali 

 Depozitul de deşeuri din construcţii 
şi demolări 

Beton armat Deşeuri de 
producţie 

8 922 m3 
(17 843 tone) - 

S 17 01 07 
17 04 05 

N/D 3 569 tone - 
închidere 

8 922 m3 
14 274 tone99 

 Procesare pe amplasament 
Fierul vechi - reciclat prin agenţi 

                                                
 
 
În conformitate cu Lista de deşeuri, inclusă în Anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002. Simbolul * indică un deşeu periculos. Clasificarea statistică a deşeurilor nu este transpusă 

în legislaţia românească. 
 
92 Categorii şi subcategorii pe baza celor stabilite prin Planul naţional pentru gestionarea deşeurilor, Guvernul României, 2003  
93 În conformitate cu Anexa 1E din Legea 426/2001, Caracteristicile periculoase ale deşeurilor. 
 
94  Deşeurile sunt utilizate, reutilizate sau reciclate atât pe amplasament, cât şi în afara amplasamentului; vezi coloana "Eliminare" referitoare la alternativele de eliminare 

(de ex. reabilitarea terenurilor, utilizare în agricultură, recuperare metal sau alt material etc.). 
 
95  Deşeurile sunt utilizate, reutilizate sau reciclate atât pe amplasament, cât şi în afara amplasamentului; vezi coloana "Eliminare" referitoare la alternativele de eliminare 

(de ex. reabilitarea terenurilor, utilizare în agricultură, recuperare metal sau alt material etc.). 
 
96 Deşeurile sunt eliminate atât pe amplasament, cât şi în afara amplasamentului (exemple de  depozite de deşeuri: haldele de roci sterile, depozitul de deşeuri inerte, 

depozitul de deşeuri municipale, incinerare şi co-incinerare); vezi coloana "Eliminare" referitoare la alternativele de eliminare. 
97 Pe baza estimărilor din Planul de închidere a minei, IPROMIN 2005 
98 Pe baza estimărilor din Planul de închidere a minei, IPROMIN 2005 
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Tip de deşeu91 
 

Categorie 
Deşeu92 
 

Cantitate 
estimativă 
generată 
anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-SS

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase93 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare94 
(reutilizare/ 
reciclare) 

Eliminare95 
(Eliminat) 

Depozit final96 
(depozitat) 

 

închidere 
efectivă; 0 tone 
- anii finali98 
 

efectivă; 0 tone 
- anii finali 

- închidere 
efectivă; 0 
tone - anii 
finali 
 

economici autorizaţi 
Moloz de beton - eliminat la 
depozitul de deşeuri din construcţii 
şi demolări sau pe iazul de 
decantare 

Beton simplu Deşeuri de 
producţie  

489 m3 (987 
tone) - 
închidere 
efectivă; 0 tone 
- anii finali100   
 

S 17 09 04 N/D  489 m3 (987 
tone) - 
închidere 
efectivă; 0 
tone - anii 
finali 

 Procesare pe amplasament 
Moloz de beton - eliminat la 
depozitul de deşeuri din construcţii 
şi demolări sau pe iazul de 
decantare 

Structuri metalice Deşeuri de 
producţie 

2 665 tone - 
închidere 
efectivă; 0 tone 
- anii finali101 
 

S 17 04 05 N/D 2 665 tone - 
închidere 
efectivă; 0 tone 
- anii finali 
 

  Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Zidării Deşeuri de 
producţie  

1 104 m2 -  
4,433 tone    - 
închidere 
efectivă; 0 
tone- anii 
finali102 
 

S 17 09 04 N/D  1 104 m2 -  
4,433 tone    - 
închidere 
efectivă; 0 
tone- anii finali
 

 Depozitul de deşeuri din construcţii 
şi demolări  

Tencuieli Deşeuri de 
producţie 

3 992 m2 -  
15,110 tone 
închidere 
efectivă; 0 
tone- anii 
finali103    

S 17 09 04  N/D  3 992 m2 -  
15,110 tone 
închidere 
efectivă; 0 
tone- anii finali

 Depozitul de deşeuri din construcţii 
şi demolări  

                                                                                                                                                                                                                                                          
99 Se presupune că metalul din armătură reprezintă 20% din masa totală de beton armat. 
100 Pe baza estimărilor din Planul de închidere a minei, IPROMIN 2005 
101 Pe baza estimărilor din Planul de închidere a minei, IPROMIN 2005 
102 Pe baza estimărilor din Planul de închidere a minei, IPROMIN 2005 
103 Pe baza estimărilor din Planul de închidere a minei, IPROMIN 2005 
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Tip de deşeu91 
 

Categorie 
Deşeu92 
 

Cantitate 
estimativă 
generată 
anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-SS

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase93 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare94 
(reutilizare/ 
reciclare) 

Eliminare95 
(Eliminat) 

Depozit final96 
(depozitat) 

 

Uşi şi ferestre Deşeuri de 
producţie 

46 bucăţi - 
închidere 
efectivă; 0 
tone- anii 
final104 

S 17 02 01 
17 02 02 
17 02 03 

N/D 46 bucăţi - 
închidere 
efectivă; 0 tone- 
anii final 

  Reutilizate de localnici sau 
procesate pe amplasament pentru 
valorificare prin agenţi economici 
autorizaţi 

Reziduu de var 
nestins  

Deşeuri de 
producţie  

11 tone  S 01 03 99(*) H8   11 tone  Recuperare pe amplasament la 
staţia de epurare a apelor uzate 
menajere sau recuperare în afara 
amplasamentului, folosite pentru 
epurarea apelor acide 

Sol contaminat105 
 

Deşeuri de 
producţie 

0,1 tone106 
 

S 17 05 03* 
 

H5  0,1 tone  Co-incinerate/incinerate într-o 
instalaţie de co-
incinerare/incinerare autorizată 

Uleiuri hidraulice 
uzate 

Deşeuri de 
producţie  
 

99 280 litri107 
(89 352 tone) 

L 13 01 10* H6 99 280 litri 
(89 352 tone) 

  Regenerate, utilizate ca şi 
combustibil sau co-incinerate 
/incinerate într-o instalaţie 
autorizată 

Uleiuri lubrifiante 
uzate 

Deşeuri de 
producţie  
 

198 560 litri108 
(178 704 tone) 

L 13 02 05* 
13 02 08* 

H6 198 560 litri 
(178 704 tone) 

  Regenerate, utilizate ca şi 
combustibil sau co-incinerate 
/incinerate într-o instalaţie 
autorizată 

Lubrifianţi uzaţi Deşeuri de 
producţie 

49 640 tone109 SS 13 02 05*  
13 02 08* 

H6  49 640 tone   Co-incinerate/incinerate într-o 
instalaţie autorizată 

                                                
104 Pe baza estimărilor din Planul de închidere a minei, IPROMIN 2005 
105 Cantitatea de sol contaminat indicată reprezintă o estimare a solurilor contaminate ca urmare a unei deversări accidentale de ulei sau carburant.  
 
106 Deşi numărul de vehicule este mai mic în faza de închidere decât în faza de construcţie, vehiculele sunt mai vechi şi mai predispuse la defectări, scurgeri etc. În 

consecinţă, se presupune că scurgerile de ulei sunt similare celor din faza de construcţie. 
 
107 Cantitatea de deşeuri generată presupune că uleiurile hidraulice uzate sunt estimate funcţie de numărul de utilaje. 
 
108  Cantitatea de deşeuri generată presupune că uleiurile lubrifiante uzate sunt estimate funcţie de numărul de utilaje.  
109  Cantitatea de deşeuri generată presupune că lubrifianţii uzaţi sunt estimaţi funcţie de numărul de utilaje. 
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Tip de deşeu91 
 

Categorie 
Deşeu92 
 

Cantitate 
estimativă 
generată 
anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-SS

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase93 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare94 
(reutilizare/ 
reciclare) 

Eliminare95 
(Eliminat) 

Depozit final96 
(depozitat) 

 

Deşeuri de 
vopsele 

Deşeuri de 
producţie  

0,063 tone - 
închidere 
activă; 0,015 
tone - anii 
finali110 

SS 08 01 11* H5  0,063 tone - 
închidere 
activă; 0,015 
tone - anii 
finali  

 Co-incinerate/incinerate într-o 
instalaţie autorizată 

Deşeuri de 
solvenţi 

Deşeuri de 
producţie  

0,126 tone - 
închidere 
efectivă; 0,030 
kg - anii finali111 

L 08 01 17* H3A  0,126 063 
tone - 
închidere 
efectivă; 0,030 
kg - anii finali  

 Co-incinerate/incinerate într-o 
instalaţie autorizată 

Recipiente cu 
aerosoli uzate 

Deşeuri de 
producţie  

0,025 tone S 17 06 03(*) N/A 0,025 tone   Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Anvelope uzate  Deşeuri de 
producţie 

344 900 tone -
închidere 
efectivă; 80150 
tone - anii 
finali112 

S 16 01 03 N/D 344 900 tone -
închidere 
efectivă; 80150 
tone - anii finali  

Vezi nota  Utilizate pentru controlul eroziunii, 
valorificare în afara 
amplasamentului sau co-
incinerate/incinerate într-o 
instalaţie autorizată  

Filtre de ulei 
uzate113 
 

Deşeuri de 
producţie  

0,318 tone - 
închidere 
efectivă; 0,070 
tone - anii 
finali114 

S 16 01 07* N/D 0,318 tone - 
închidere 
efectivă; 0,070 
tone - anii finali 
 

  Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

                                                
110 Cantitatea de deşeuri s-a estimat pe baza presupunerii că se generează 1 kg de deşeuri de vopsele pentru fiecare vehicul din parcul auto şi fiecare utilaj minier. 
 
111 Cantitatea de deşeuri s-a estimat pe baza presupunerii că se generează 2 kg de deşeuri de solvenţi pentru fiecare vehicul din parcul auto şi fiecare utilaj şi vehicul 

minier. 
 
112 Se presupune că schimbul complet de anvelope pentru vehiculele din parcul auto şi utilajele miniere se efectuează o dată la doi ani. Se presupune că, în medie, 

anvelopele vehiculelor din parcul auto cântăresc 15 kg, iar cele pentru utilajele miniere cântăresc 4000 kg. În faza de închidere, deşeurile generate reprezintă echivalentul anual 
a 60 de anvelope pentru vehiculele din parcul auto în perioada efectivă de închidere şi 10 în anii finali de închidere, respectiv 86 de anvelope pentru utilajele miniere în perioada 
efectivă de închidere şi 20 în anii finali de închidere. 

 
113 Se presupune că filtrele de ulei uzate au fost uscate la căldură, iar reziduurile de ulei sunt prezente numai în cantităţi neglijabile. 
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Tip de deşeu91 
 

Categorie 
Deşeu92 
 

Cantitate 
estimativă 
generată 
anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-SS

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase93 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare94 
(reutilizare/ 
reciclare) 

Eliminare95 
(Eliminat) 

Depozit final96 
(depozitat) 

 

Baterii cu plumb  Deşeuri de 
producţie 
 

3 344 tone - 
închidere 
efectivă; 0,707 
tone - anii 
finali115 

S 16 06 01* H8 3 344 tone - 
închidere 
efectivă; 0,707 
tone - anii finali 

  Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Baterii (cu nichel-
cadmiu/alte 
baterii 
reîncărcabile 
uzate) 

Deşeuri de 
producţie 

0,030 tone - 
închidere 
efectivă; 0,005 
tone - anii 
finali116 

S 16 06 02* 
16 06 04 

H5  0.030 tone - 
închidere 
efectivă; 0.005 
tone - anii 
finali 

 Colectatate în containere speciale 
la depozitul temporar de stocare a 
deşeurilor periculoase şi 
incinerate/coincinerate într-o 
instalaţie autorizată 

Baterii (uscate cu 
mangan) 

 Deşeuri de 
producţie 

0,120 tone - 
închidere 
efectivă; 0,020 
tone - anii 
finali117  

S 16 06 05 
 

N/D  0,120 tone - 
închidere 
efectivă; 0,020 
tone - anii 
finali  

 Depozit de deşeuri municipale prin 
staţia de transfer a deşeurilor 
Abrud 

Vehicule scoase 
din uz118 

Deşeuri de 
producţie 

0,200 tone S 16 01 06 N/D 0,200 tone    Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Ambalaje de 
hârtie/carton 

Deşeuri de 
producţie  

0,250 tone S 15 01 01 N/D 0,250 tone Vezi nota119 
 

 Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

                                                                                                                                                                                                                                                          
 
114 În cazul cantităţii de filtre de ulei uzate generate, această cifră presupune că în medie, filtrele de ulei sunt schimbate o dată la trei luni la vehiculele din parcul auto şi o 

dată pe lună la utilajele miniere; se estimează că fiecare filtru de ulei cântăreşte 0,5 kg. 
 
115 Cantitatea de deşeuri generate presupune că bateria unui vehicul din parcul de vehicule este înlocuită o dată la 1,5 ani şi cântăreşte aproximativ 20 kg, iar bateria 

pentru un utilaj minier este înlocuită o dată la 1,25 ani şi cântăreşte aproximativ 80 kg.  
 
116 Deşeurile periculoase de baterii (nichel-cadmiu / altele reîncărcabile) sunt generate la o rată de 0,2kg/angajat/an. 
 
117 Deşeurile nepericuloase de baterii (uscate cu mangan / altele fără plumb cu acid) sunt generate la o rată de 0,8kg/angajat/an. 
 
118 Se estimează că, în faza de operare, parcul de vehicule al RMGC şi al contractorilor va fi schimbat (vândut unor noi utilizatori) înainte de încheierea ciclului lor de 

serviciu. Astfel, acest flux de deşeuri va fi materializat numai de acele vehicule accidentate pentru care valoarea de reparaţie ar depăşi valoarea de revânzare. 
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Tip de deşeu91 
 

Categorie 
Deşeu92 
 

Cantitate 
estimativă 
generată 
anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-SS

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase93 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare94 
(reutilizare/ 
reciclare) 

Eliminare95 
(Eliminat) 

Depozit final96 
(depozitat) 

 

Ambalaje de 
plastic 

Deşeuri de 
producţie 

0,010 tone S 15 01 02 N/D 0,010 tone  Vezi nota120 
 

 Valorificate sau depozitate la 
depozitul de deşeuri municipale via 
staţia de transfer a deşeurilor 
Abrud 

Ambalaje de 
materiale 
compozite 

Deşeuri de 
producţie 

0,005 tone S 15 01 05 N/D  0,005 tone  Depozitul de deşeuri municipale 
via staţia de transfer a deşeurilor 
Abrud sau valorificate 

Ambalaje 
amestecate 

Deşeuri de 
producţie 

0,005 tone S 15 01 06 N/D  0,005 tone  Depozitul de deşeuri municipale 
via staţia de transfer a deşeurilor 
Abrud sau valorificate 

Deşeuri de la 
echipamente 
electrice şi 
electronice 

Deşeuri de 
producţie  

0,600 tone121  
 

S 20 01 35*  
20 01 36 

H5 0,600 tone    Echipamentele funcţionale vor fi 
donate pe plan local în scopuri 
caritabile sau vor fi valorificate în 
alt mod; echipamentele 
nefuncţionale se va încerca să fie 
vândute unui agent economic 
autorizat, sau ca ultimă alternativă, 
vor fi depozitate în containere ca 
deşeuri periculoase  

Deşeuri 
municipale şi 
asimilabile 

         

Hârtie/carton Deşeuri 
municipale şi 

0,100 tone S 20 01 01 N/D 0,100 tone   Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

                                                                                                                                                                                                                                                          
119 Reciclarea ambalajelor se va efectua cu prioritate, dar dacă nu există o alternativă viabilă de reciclare, ambalajele vor fi eliminate la depozitul de deşeuri municipale 

via staţia de transfer a deşeurilor Abrud. 
 
120 Reciclarea ambalajelor se va efectua cu prioritate, dar dacă nu există o alternativă viabilă de reciclare, ambalajele vor fi eliminate la depozitul de deşeuri municipale 

via staţia de transfer a deşeurilor Abrud. 
 
121 Cantitatea de deşeuri generată presupune că 30 de angajaţi în faza de închidere vor dispune de un calculator, la finalul fazei de închidere, toate cele 30 de 

calculatoare vor fi donate. Se consideră că fiecare calculator cântăreşte 20 kg. 
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Tip de deşeu91 
 

Categorie 
Deşeu92 
 

Cantitate 
estimativă 
generată 
anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-SS

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase93 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare94 
(reutilizare/ 
reciclare) 

Eliminare95 
(Eliminat) 

Depozit final96 
(depozitat) 

 

asimilabile 
Ambalaje de 
metal 

Deşeuri 
municipale şi 
asimilabile 
 

0,450 tone 
închidere 
efectivă; 0,075 
tone - anii 
finali122 
 

S 20 01 40 N/D 0,450 tone 
închidere 
efectivă; 0,075 
tone - anii finali  

   Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Ambalaje de 
sticlă 

Deşeuri 
municipale şi 
asimilabile 

1 800 tone - 
închidere 
efectivă; 0,300 
tone - anii 
finali123  
 

S 20 01 02 N/D 1 800 tone - 
închidere 
efectivă; 0,300 
tone - anii finali  

  Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Ambalaje de 
plastic 

Deşeuri 
municipale şi 
asimilabile 

1 800 tone - 
închidere 
efectivă; 0,300 
tone - anii 
finali124 
 

S 20 01 39 N/D 1 800 tone - 
închidere 
efectivă; 0,300 
tone - anii finali  

  Valorificate prin agenţi economici 
autorizaţi 

Deşeuri 
alimentare 
(resturi) 

Deşeuri 
municipale şi 
asimilabile 

15 956 tone - 
închidere 
efectivă ; 2509 
tone  anii 
finali125  
 

S 20 01 08 N/D  15 956 tone - 
închidere 
efectivă ; 1300 
tone  anii finali 

 Depozit de deşeuri municipale prin 
staţia de transfer a deşeurilor 
Abrud 

                                                
122 Cantitatea de ambalaje de metal generată este estimată la 0,25 kg/angajat /lună. 
 
123 Cantitatea de ambalaje de sticlă generată este estimată la 1 kg/angajat/lună. 
 
124 Cantitatea de ambalaje de plastic generată este estimată la 1 kg/angajat/lună. 
 
125 Cantitatea de resturi alimentare generată este estimată la 0,275 kg/angajat/zi. 
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Tip de deşeu91 
 

Categorie 
Deşeu92 
 

Cantitate 
estimativă 
generată 
anual 

Stare fizică 
(Solide-S 
Lichide-L 
Semisolide-SS

Cod deşeu* 
 

Cod pentru 
caracteristicile 
periculoase93 
 

Gestionarea deşeurilor - cantitate 
estimativă generată anual Loc de depozitare 

      Utilizare94 
(reutilizare/ 
reciclare) 

Eliminare95 
(Eliminat) 

Depozit final96 
(depozitat) 

 

Nămol de la 
staţia de epurare 
a apelor uzate 
menajere 

Deşeuri 
municipale şi 
asimilabile  

1 095 tone 
substanţă 
uscată - 
închidere 
efectivă; 0,183 
tone substanţă 
uscată - anii 
finali126  
 

SS 19 08 05 N/D 1 095 tone 
substanţă 
uscată - 
închidere 
efectivă; 0,183 
tone substanţă 
uscată - anii 
finali  

See note127  Utilizare agricolă/ Reabilitare 
terenuri sau co-incinerate într-o 
instalaţie autorizată 

Deşeuri medicale          
Deşeuri medicale  Deşeuri generate 

din activităţi 
medicale 

0,038 tone - 
închidere 
activă; 0,007 
tone - anii 
finali128 
 

S 18 01 03*  
18 01 04  
18 01 09 

H9   0,038 tone - 
închidere 
activă; 0,007 
tone - anii 
finali 

 Colectate în containere speciale la 
depozitul temporar de stocare a 
deşeurilor periculoase în vederea 
incinerării într-o instalaţie 
autorizată pentru incinerarea 
deşeurilor medicale 

 
                                                
126 Cantitatea de deşeuri generată presupune 0,02 kg substanţă uscată/angajat/zi. 
 
127 Se va avea în vedere utilizarea în agricultură sau pentru reabilitarea terenurilor, dacă totuşi nămolul de epurare este considerat necorespunzător pentru utilizarea 

agricolă sau reabilitare de terenuri, se va transporta la staţia de transfer a deşeurilor Abrud şi elimina la depozitul de deşeuri municipale. 
 
128 Cantitatea de deşeuri medicale generate este estimată la 0,25 kg/angajat/an. 
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6.9 Monitorizare 
Cunoaşterea compoziţiei şi caracteristicilor deşeurilor generate este o cerinţă 

implicită a legislaţiei în domeniu. Deşeurile care se supun acestei prevederi sunt: 
 

 Deşeurile periculoase generate pe amplasament (în speciale cele care conţin 
hidrocarburi); 

 deşeurile inerte şi nepericuloase. 
 
Metodele ce trebuie folosite la caracterizarea acestor deşeuri sunt cele stabilite prin 

Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de 
acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista 
naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de deşeuri. 

Pentru deşeurile municipale, reglementările în vigoare nu impun teste pentru 
determinarea compoziţiei sau caracteristicilor fizico-chimice ale acestora. 

Nămolul organic provenit de la staţia de epurare a apelor uzate menajere va fi supus 
unor analize periodice cu privire la conţinutul de micropoluanţi, pentru a se stabili 
posibilitatea de utilizare în agricultură. 

HG nr. 1159/02.10.2003 de modificare a HG nr. 662/2001 privind gestionarea 
uleiurilor uzate stabileşte măsurile specifice de colectare după categoria din care fac parte a 
uleiurilor uzate. De asemenea, trebuie depusă o declaraţie pentru fiecare lot de uleiuri uzate 
cu privire la absenţa contaminării. Fără a fi o cerinţă expresă, aceasta va conduce la 
necesitatea de a efectua analize de laborator periodice cu privire la caracteristicile uleiurilor 
uzate. 

Practica curentă de incinerare sau co-incinerare a deşeurilor periculoase impune 
prezentarea unei fişe de caracterizare către agentul economic transportator şi agentul 
economic autorizat pentru activităţi de recuperare sau eliminare a deşeurilor. 

Toate analizele de laborator se efectuează în laboratoare acreditate. 
 

6.10 Evidenţa deşeurilor 
 

6.10.1 Prevederi generale 
 
Înregistrările cu privire la inspecţiile efectuate la depozitele de deşeuri, instruire şi 

toate celelalte înregistrări rezultate ca urmare a implementării acestui plan vor fi transmise 
spre clasificare şi păstrare în conformitate cu subcapitolul 5.3 din Planul de management de 
mediu şi social şi procedura MP-12 "Gestionarea datelor din Sistemul de management de 
mediu şi social". 

 
6.10.2 Cerinţe cu privire la evidenţa deşeurilor şi raportarea de către generatorul de 

deşeuri 
 
Responsabilul cu gestionarea deşeurilor ţine evidenţa tuturor înregistrărilor cu privire 

la gestiunea acestora. 
Evidenţa va include toate documentele de expediere sau facturile emise de operatorii 

de deşeuri autorizaţi pentru toate deşeurile transportate în afara amplasamentului, cu 
evidenţierea clară a destinaţiei acestora. 

Trebuie ţinute evidenţe cu privire la tipurile şi cantităţile de deşeuri generate, iar fişele 
din Anexa III, Evidenţa gestiunii deşeurilor vor fi îndosariate lunar. Sursa: Anexa 1 la 
Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor. 

Pentru uleiurile uzate se vor ţine evidenţe separate şi se vor trimite autorităţilor 
competente rapoarte periodice - conform prevederilor HG nr. 1159/2003 de modificare a HG 
nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate. 
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Datele centralizate anual privind gestiunea deşeurilor se transmit autorităţilor publice 
teritoriale pentru protecţia mediului. Detaliile de contact sunt: 

 
APM Alba  

Str. Lalelelor nr. 7A 
2500 Alba-Iulia 
judeţul Alba 
 
Telefon: 0258/813.248 
       0258/813.290 
Fax:    0258/816.834 
       0258/813.248 
E-mail:  apmalba@apulum.ro  

 
Conform Anexei II la HG nr. 856, fiecare tip de deşeu este identificat printr-un cod 

format din şase cifre.  
 

6.11 Lista Planşelor (deşeuri ne-extractive) 
 

Planşa 6.11-1   Depozite de deşeuri, 2004, Regiunea Centru 
Planşa 6.11-2   Depozite de deşeuri, 2007, Regiunea Centru 
Planşa 6.11-3 Densitatea populaţiei, Regiunea Centru 
Planşa 6.11-4 Depozite de deşeuri, 2010, Regiunea Centru 
Planşa 6.11-5 Depozite de deşeuri, 2012, Regiunea Centru 
Planşa 6.11-6 Procesarea şi reciclarea deşeurilor, Regiunea Centru 
Planşa 6.11-7 Traseu pentru transportul deşeurilor municipale către staţia de transfer a 

deşeurilor Abrud 
Planşa 6.11-8 Plan conceptual pentru depozitul temporar de stocare a deşeurilor 

periculoase 
Planşa 6.11-9 Vedere în plan a amplasamentului cu canalele de deviere a apelor de 

suprafaţă şi locaţia depozitului de deşeuri inerte şi depozitului temporar de 
stocare a deşeurilor periculoase 
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7 Consideraţii cu privire la sănătate şi siguranţă 
 
Toate activităţile desfăşurate de firma RMGC şi de contractorii acesteia tratate de 

acest plan se supun cerinţelor din Planul de sănătate profesională şi protecţia muncii al 
RMGC şi procedurile aferente, după cum se precizează în acest plan şi aşa cum este 
aplicabil riscurilor asociate lucrărilor specifice din cadrul Proiectului. Personalul care 
constată existenţa unor situaţii de risc are obligaţia de a-i anunţa pe şefii sau responsabilii cu 
protecţia muncii ai RMGC în vederea adoptării de măsuri corective şi preventive 
corespunzătoare. Se va interveni imediat ce se constată deversări. Procesele şi procedurile 
de pregătire, intervenţie şi control în caz de avarii/accidente sunt descrise detaliat în Planul 
de intervenţie în caz de avarie/accident şi în procedurile de operare standard. Se va 
organiza un sistem de securitate, astfel încât să nu se permită accesul neautorizat al 
personalului RMGC, sau publicului la depozitele de deşeuri, sau depozitarea ilegală de 
deşeuri pe amplasamentul proiectului, inclusiv în zona carierelor de minereu. Sistemul de 
securitate va fi organizat în conformitate cu procedurile standard de operare EM-07 
"Securitatea în cadrul amplasamentului."  

Integritatea fizică a (şi metodele de sortare a deşeurilor la) staţiei de transfer a 
deşeurilor şi depozitului temporar de stocare a deşeurilor periculoase va fi verificată 
săptămânal de către responsabilul cu gestionarea deşeurilor. Containerele pentru deşeuri 
periculoase vor fi verificate pentru a se asigura că acestea sun etichetate corespunzător, 
închise şi în stare bună, fără semne de scurgere. Containerele pentru deşeuri municipale vor 
fi verificate regulat pentru a se asigura că nu se revarsă. Se vor efectua verificări cel puţin 
trimestriale ale celorlalte spaţii de depozitare şi manipulare, la iniţiativa responsabilului cu 
gestionarea deşeurilor. Toate rezultatele verificărilor vor fi transmise directorului de mediu 
spre analiză şi luarea măsurilor necesare. 
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8 Principalele incertitudini 
 
Conform Anexei 3 la OM 863lxxxix, datele incerte legate de estimările de reziduuri şi 

emisii trebuie analizate. Dacă s-au întâmpinat dificultăţi la compilarea datelor necesare 
pentru previzionarea sau evaluarea efectelor, acestea vor fi evidenţiate împreună cu 
descrierea implicaţiilor asupra rezultatelor. Acolo unde există incertitudini cu privire la detalii 
exacte din cadrul Proiectului şi a impactului acestuia asupra mediului, se va considera 
scenariul cel mai pesimist. 

Principalele incertitudini din Strategia de gestionare a deşeurilor, efectele asupra 
estimărilor prezentate în prezentul plan şi ipotezele acoperitoare luate în considerare pentru 
satisfacerea cerinţei de mai sus sunt sintetizate în Tabelul 8-1. 

 
Tabel 8-1. Sinteza principalelor incertitudini 
Parametri, procese 
 Efecte asupra estimărilor Ipoteze acoperitoare în ideea atenuării 

incertitudinilor 
Compoziţia fluxurilor de deşeuri 
extractive şi ne-extractive, în special 
compoziţia chimică a sterilelor de 
procesare este afectată de incertitudini, 
cum ar fi conţinutul de minerale cu 
suficientă capacitate tampon 

Calitatea scurgerilor nu poate 
fi 100% previzionată, ceea ce 
înseamnă că atât intervalele 
de timp pentru care este 
necesară epurarea, cât şi 
cantitatea de deşeuri provenite 
de la epurare sunt incerte. 

Având în vedere că iazul de decantare 
a sterilelor (TMF) este oricum încadrat 
în categoria A conform articolului 9 şi 
Anexei II la Directiva UE privind 
deşeurile miniere, metodele de 
construcţie, management şi întreţinere 
selectate acoperă aceste incertitudini. 
În plus faţă de caracteristicile 
hidrogeologice, măsurile constructive 
de retenţie în valea Corna vor avea ca 
rezultat reţinerea în condiţii de 
siguranţă a deşeurilor. Scurgerile sunt 
captate şi epurate dacă nu respectă 
valorile standard din NTPA 001/2005.  
 
Cantitatea specifică de deşeuri 
provenite de la epurarea apelor de 
scurgere se presupune în mod 
acoperitor a fi de 10 kg (solide) pe m³. 

Alegerea tehnologiei de epurare a apei Cantitatea şi compoziţia 
deşeurilor generate de 
epurarea apei. 

Precipitare cu gips/etringit pentru 
apele acide de drenaj cu generare în 
imite acoperitoare de deşeuri specifice
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