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Stimată dna Dorina Mocanu, 
 

Am primit scrisoarea dvs. nr. 73112/DM/29.12.2009 cu privire la: Consultări tranfrontieră pentru 
„Modificarea Planului de urbanism zonal”, Zona Industrială Roşia Montană” (primită în data de 8 
ianuarie 2010). Am primit CD-ul anexat care conţine răspunsurile la ultimele întrebări adresate de partea 
maghiară (am primit scrisoarea dvs. nr. 79081/DM/14.01.2010 din 18 ianuarie prin care aţi stabilit 
termenul final ca fiind până când vom avea o opinie nouă în ceea ce privesc ultimele răspunsuri date). 
 

Comentariile şi întrebările adresate de experţii maghiari (prin scrisoarea nr. 14/00020/5/2009) au 
primit răspuns din partea experţilor români pe deplin, vă mulţumim foarte mult pentru răspunsuri. Vă 
mulţumim şi pentru trimiterea celor două documentaţii suplimentare („Strategia de ecologizare, evaluarea 
riscului şi analiza poluării accidentale pentru Proiectul Roşia Montană” şi „Evaluarea riscurilor asociate 
barajului aferent sistemului iazului de decantare Corna”).  
 

Pe baza răspunsurilor formulate de partea română, poate fi concluzionat că riscul de o poluare 
semnificativă pentru Ungaria este foarte scăzut. 

Pentru Ungaria, cel mai important risc este robusteţea barajului şi nivelul concentraţiei de 
cianură. 

În documente se afirmă că barajul va fi atât de robust încât va putea să reziste la un cutremur de 8 
grade pe scara Richter (şi se poate afirma, cu o probabilitate ridicată, că pe acest amplasament, 
cutremurele nu vor fi niciodată mai intense decât acest nivel).  

Se afirmă că, ţinând cont de tehnologia aplicată, concentraţia cianurii poate fi menţinută la un 
nivel relativ scăzut, fiind de maxim 7 ppm (ceea ce este sub pragul de 10ppm impus de Uniunea 
Europeană). Nivelul cianurii va fi controlat în permanenţă. 
 



Cantitatea de scurgeri ce ar putea rezulta în cazul unei breşe neaşteptate, de mici dimensiuni, 
poate fi controlată: poate fi reţinută şi recirculată în circuit.  
 

Construcţia şi operarea vor fi controlate periodic de experţi independenţi; vor exista audituri terţe. 
După trecerea în revistă a noilor informaţii, experţii maghiari au afirmat, în continuare, că pot 

apărea scurgeri din instalaţia de management a sterilelor; au considerat că aplicarea unui strat de argilă la 
baza rezervorului este insuficientă, iar captarea şi pomparea înapoi a scurgerilor, de asemenea, nu este o 
soluţie satisfăcătoare (efectul acestor metode pot fi semnificative, dar nu potrivite ca o barieră perfectă 
pentru prevenirea scurgerilor). 

Este adevărat că după aplicarea acestor metode, scurgerile rămase nu implică un pericol 
semnificativ de poluare pentru Ungaria, dar pot fi de o cantitate semnificativă pentru mediul local, de 
aceea experţii maghiari recomandă ca metoda de protecţie împotriva scurgerilor să fie mai robustă. 
 
 Pe baza informaţiilor primite, se poate afirma că probabilitatea unei poluări semnificative a 
porţiunii de râu din Ungaria ca urmare a activităţii miniere este foarte scăzută. Totuşi, riscul unei poluări 
există în continuare, deşi cu o probabilitate foarte scăzută, iar impactul acelei poluări poate creşte dacă un 
alt proiect minier similar – perimetrul Certej de exploatare a aurului şi argintului din judeţul Hunedoara 
(care are contact cu partea de aval a râului Mureş, mai aproape de graniţa cu Ungaria), ar avea un dezastru 
în acelaşi timp cu Roşia Montană. Cu o probabilitate scăzută, dar, în anumite condiţii speciale, se poate 
întâmpla. Datorită acestor eventualităţi, partea maghiară încă nu poate sprijini investiţia. 
 

În cazul în care construirea şi operarea Proiectului este aprobată, vă rugăm frumos să ne înştiinţaţi 
de îndată la fiecare etapa de construcţie şi despre fiecare problemă ce ar putea apare în timpul construcţiei 
şi operării. 
 
Budapesta, 25 februarie 2010  
 
Cu stimă, 
Ildiko Filotas 
 
 


