
Alternative de amplasare a sistemului iazului de 
decantare 

1 Fundamentare 
Necesitatea iazului de decantare este dictată de preferinţa marcantă pentru 

procesul de extracţie a metalului cu generare de steril de procesare, faţă de alternativele 
de leşiere în gramada. Această preferinţă a fost stabilită iniţial în faza studiului de 
prefezabilitate a Proiectului şi reprezintă ipoteza de bază a modelului economic al 
Proiectului. 

Din 1999, au fost efectuate mai multe studii de identificare şi evaluare a 
amplasamentelor alternative pentru iazul de decantare, luând în considerare o gamă 
largă de factori tehnici, sociali, economici şi de mediu. Constrângeri legate de impactul 
economic, topografic, geografic şi asupra mediului impun necesitatea fundamentală a 
unei structuri de umplere a văii cât mai apropiată posibil de uzina de prelucrare. 

Studiul iniţial al alternativelor de amplasare a iazului de decantare a făcut parte 
din Studiul Definitiv de Fezabilitate (SDF) din 2001, în care erau identificate nouă 
amplasamente în (patru) văi din apropierea perimetrului Proiectului Roşia Montană. 

În cursul anului 2002, RMGC a efectuat un studiu tehnic de evaluare separat, în 
care au fost analizate amplasamentele evaluate anterior plus câteva alternative noi de 
amplasament. Studiul a inclus opt alternative posibile de amplasare şi tehnologie a 
sistemului iazului de decantare, dintre care unele sunt doar analize mai detaliate ale 
opţiunilor identificate în studiul SDF din 2001. 

In această secţiune se prezintă evaluarea acestor opţiuni disponibile ale 
Proiectului în raport cu amplasamentul propus pentru iazul de decantare şi ierarhizarea 
acestora în ordinea preferinţelor, în funcţie de criteriile de mediu, sociale, tehnice şi 
economice. 

2 Criterii de proiectare 
Pentru toate alternativele de amplasare a iazului s-au avut în vedere urmatoarele 

criterii principale de proiectare, care prezinta cea mai ridicata eficienta economica la 
indeplinirea obiectivelor de proiectare privind siguranţa: 

• Capacitate de stocare de 240 M tone de steril, ceea ce înseamnă o capacitate 
de stocare de 218 M tone plus 22 M tone pentru situaţii neprevăzute; 

• In conditii normale nu este permisa evacuarea vreunui efluent din iaz în mediu; 
• Colectarea şi pomparea înapoi în iaz a exfiltraţiilor colectate în aval; 
• Construcţie pe direcţia axului central, în continuarea unui baraj de amorsare; 
• Miez de permeabilitate redusă şi ecran de impermeabilizare pentru barajul de 

amorsare. 

3 Amplasamente alternative ale sistemului iazului de decantare şi 
două alternative de construcţie 

3.1 Prima etapă a identificării opţiunilor 
După cum s-a mentionat, iniţial au fost identificate nouă poziţii pentru 

amplasarea iazului de decantare propus (v. Planşa 5.3). Aceste amplasamente 
potenţiale se află în patru văi, după cumurmează: 



3.2 Valea Tolăceşti (locaţia iazului existent al exploatării Roşia Poieni), 
AMPLASAMENT A1 

Amplasamentul A1 se află la nord de zona de exploatare şi este cel mai depărtat 
dintreamplasamentele identificate în valea Tolăceşti, în aval de iazul de la Roşia Poieni. 
Amplasamentulidentificat nu are o capacitate suficientă de stocare a sterilului pentru 
toată cantitatea planificată petoată durata Proiectului. 

Amenajarea unui iaz pe Amplasamentul A1 ar avea impact direct asupra a două 
sate dinzona de influenţă. Valea Tolăceşti, deşi este considerată relativ neperturbată din 
punct de vedereal mediului, conţine iazul de la Roşia Poieni pentru depozitarea sterilului 
de cupru de la aceastămină. 

3.3 Valea Tolăceşti, AMPLASAMENTUL A2 
Amplasamentul A2 se află imediat în amonte de Amplasamentul A1 şi este al 

doilea ca depărtare de locul propus pentru uzina de la Roşia Montană. Locul este în 
prezent parţial ocupat de iazul de la Roşia Poieni şi deci pot apărea unele interferenţe, 
ceea ce va necesita implementarea unui proiect care să contracareze acest efect. 
Calculele preliminare bazate pe conceptul de proiectare a instalaţiei propuse arată că pe 
acest amplasament ar încăpea întregul volum de steril estimat pentru durata de 
existenţă a exploatării. 

3.4 Valea Tolăceşti, AMPLASAMENTUL A3 
Amplasamentul A3 se află la capătul văii Tolăceşti şi este cel mai apropiat de 

Roşia Montană dintre cele de pe această vale. Amplasamentul A3 nu permite decât 
amenajarea unui iaz de decantare mic, care nu ar avea capacitate suficientă pentru 
întregul volum de steril rezultat din Proiectul Roşia Monatană. 

Această porţiune a văii este relativ neperturbată deoarece iazul de la Roşia 
Poieni se află mai departe în aval de acest punct. Amenajarea unui iaz pe acest 
amplasament ar avea impact direct asupra a două mici aşezări din zona de influenţă. 

3.5 Valea Abruzelului, AMPLASAMENT B1 
Amplasamentul B1 se află la est de perimetrul Proiectului Roşia Montană şi la 

gura văii Abruzelului. Locul este ocupat în prezent de o serie de sate şi aşezări mici, iar 
amenajarea unui iaz de decantare pe acest amplasament ar afecta direct un număr 
semnificativ de locuitori care ar trebui strămutaţi. Amplasamentul a cunoscut în trecut o 
oarecare activitate minieră şi este posibil să existe probleme ţinând de vechile lucrări 
miniere în legătură cu starea terenului de fundaţie al eventualului baraj al iazului. 
Amplasamentul a suferit în trecut un impact semnificativ asupra mediului ca urmare a 
acestei activităţi miniere. 

Apropierea faţă de perimetrul Proiectului şi caracteristicile topografice fac ca 
aceasta să fie o opţiune eficientă cu costuri de amenajare relativ scăzute, deşi 
amenajarea pe acest amplasament nu ar dispune de o capacitate de stocare suficientă 
pentru întreaga durată de funcţionare a activităţilor generatoare de steril. 

3.6 Valea Abruzelului, AMPLASAMENT B2 
Amplasamentul B2 se află în amonte de amplasamentul B1, la est de Proiectul 

Roşia Montană. Caracteristicile acestui amplasament sunt similare celor de pe 
amplasamentul B1, cu odistanţă asemănătoare faţă de perimetrul Proiectului şi o 
capacitate de depozitare a sterilului similară. Locul reprezintă un impact mai redus 
asupra locuitorilor, afectând numai două comunităţi, deşi se consideră că şi aceasta ar fi 
prea mult. Ar putea exista de asemenea aceleaşi probleme de fundaţie ca şi în cazul B1. 



3.7 Valea Cornei, AMPLASAMENT C1 
Amplasamentul C1 se află la capătul văii Corna şi imediat la sud de 

amplasamentul minei. Valea a fost deja afectată semnificativ de activităţi miniere trecute 
şi apropierea de perimetrul 

Proiectului o face şi mai atractivă datorită costurilor de amenajare relativ scăzute. 
Amplasamentul ales ar permite amenajarea unui iaz suficient de mare pentru a 

stoca întreaga cantitate de steril generată pe durata de exploatare a minei. Datorită 
caracteristicilor acestei zone, amplasamentul are cea mai mare capacitate potenţială de 
stocare dintre toate cele nouă variante identificate. 

3.8 Valea Cornei, AMPLASAMENT C2 
Amplasamentul C2 se află imediat în amonte şi poate fi caracterizat similar cu 

Amplasamentul C1. Amenajarea unui iaz pe acest amplasament ar oferi o capacitate 
suficientă pentru stocarea sterilului pe toată durata planificată a exploatării şi datorită 
apropierii de perimetrul 

Proiectului şi a condiţiilor locale presupune cel mai mic cost de amenajare. 
După cum s-a arătat mai sus, valea a fost semnificativ afectată de activităţi 

miniere anterioare. Există însă aşezări care ar trebui strămutate. 

3.9 Valea Cornei, AMPLASAMENT C3 
Amplasamentul C3 se află la la gura văii Corna şi este cel mai apropiat de 

perimetrul Proiectului. Caracteristicile topografice ale zonei nu ar permite însă decât 
amenajarea unui iaz de mici dimensiuni care nu ar dispune de o capacitate suficientă de 
stocare pentru întreaga cantitate de steril planificată pe durata de exploatare a minei. 
Iazul de decantare ar avea un impact direct asupra unui sat aflat în prezent în vale. 

3.10 Valea Seliştei, AMPLASAMENT D1 
Amplasamentul D1 se află la vest de amplasamentul minei şi în apropierea 

iazului existent al exploatării Roşiamin. Caracteristicile amplasamentului nu ar permite 
decât amenajarea unui iaz cu capacitate insuficientă pentru a stoca întreaga cantitate de 
steril planificată pentru durata de exploatare a minei. 

Datorită prezenţei iazului existent Selişte, valea este o zonă semnificativ 
afectată, iar amenajarea propusă nu ar avea impact direct asupra altor sate. 

3.11 A doua etapă a identificării opţiunilor 
După completarea activităţii de definirie a amplasamentelor de depozitare a 

sterilelor de prelucrare în 2001, RMGC a comandat un nou studiu de evaluare a 
alternativelor privind iazul de decantare, în care să fie incluse datele obţinute în studiile 
anterioare precum şi informaţii noi cu privire la Proiect şi la condiţiile de pe 
amplasamentele identificate. A rezultat ca urmatoarele şase dintre alternativele 
potenţiale de depozitare ar satisface exigenţele de depozitare a sterilului din Proiect. 

3.12 Valea Corna 
Această alternativă are în vedere construcţia unui baraj de-a curmezişul văii 

Corna. 
Amplasamentul propus se află la sud de perimetrul Proiectului, aproximativ 

aliniat cu poziţia Amplasamentului C2 descris mai sus. 
Sistemul va fi construit cu un bazin de steril amenajat din material de 

permeabilitate redusă şi sistem de drenaj, şi un baraj de retenţie care va consta dintr-un 
baraj de amorsare zonat, construit din anrocamente, de circa 78 m înălţime, cu un miez 



de permeabilitate redusă şi supraînălţări consecutive prin metoda construcţiei în ax, 
pentru a forma un baraj zonat în ax din anrocamente cu înălţimea finală a 
coronamentului de circa 185 m. 

Abordarea constructivă a instalaţiei a indicat necesitatea unui miez de 
permeabilitate redusă la barajul de amorsare, care să minimizeze exfiltraţiile prin taluz, 
dar în acelaşi timp a arătat şi că înălţările ulterioare în ax ale barajului nu vor avea 
nevoie de un nucleu de permeabilitate redusă. Taluzul aval va fi construit cu o panta 2O 
: 1V pentru a oferi un factor de siguranţă la rupere adecvat atat pentru barajului de 
amorsare cat şi pentru cel final. 

Acest Proiect menţine un gradient pozitiv de curgere a apei subterane în iazul de 
steril care împiedică migraţia soluţiei de sterile în afara instalaţiei. Exfiltraţiile din barajul 
permeabil vor fi colectate şi reintroduse în iaz. În plus, acest amplasament are avantajul 
că formează o structură de control al poluării pentru scurgerea de apă potenţial 
contaminată din zonele de activitate adiacente. 

Amplasamentul propus şi proiectul pentru amenajarea iazului permit stocarea 
sterilelor de prelucrare produse pe întreaga durată a exploatării deşi, după cum s-a 
arătat anterior, va fi necesară strămutarea mai multor locuitori. 

3.13 Valea Seliştei 
Această opţiune e echivalentă cu cea identificată ca Amplasamentul D1 de mai 

sus. 
Opţiunea privind valea Seliştei presupune extinderea iazului de decantare 

existent, utilizat în prezent pentru depozitarea sterilelor exploatării Roşiamin, pentru a 
crea un iaz capabil să stocheze toată producţia de steril pe durata de existenţă a 
Proiectului. 

Iazul existent de la Selişte constă dintr-un mic baraj de amorsare şi înălţări 
amonte construite din fracţiunea grosieră a materialelor sterile până la o înălţime de 
circa 60m. 

Pentru Proiectul Roşia Montană, barajul existent ar trebui mărit prin construcţia 
unuicontrafort în aval şi a unei structuri de înălţare din anrocamente care să permită 
stocarea apelor tehnologice şi o cantitate de steril generată în circa doi ani de 
funcţionare. Ar fi necesare lucrări considerabile de pregătire a fundaţiei pentru înălţarea 
acestui baraj în locul în care se întinde peste sterilul existent pentru a asigura 
respectarea criteriilor de proiectare referitoare la stabilitate. 

Pregătirea fundaţiei ar include şi instalarea de drenuri în steril pentru 
îmbunătăţirea caracteristicilor de drenaj şi, prin aceasta, creşterea rezistenţei 
materialului (v. secţiunea transversală schematică de mai jos). 

În plus, ar fi construit un perete de steril umed care să minimizeze exfiltraţiile de 
apă tehnologică prin barajul de amorsare. Ar trebui instalate numeroase instrumente 
care să indice gradul de întărire a materialului de fundaţie înainte de a construi alte 
ridicări. 

Barajul final va fi construit prin înălţări multiple în ax, construite din anrocamente 
deasupra barajului iniţial, până la cota de 830 m. Acest proiect de baraj include şi el 
conceptul de baraj permeabil; de aceea nu va fi instalat un miez de permeabilitate 
redusă în nici una din înălţările ulterioare. Aceasta ar menţine un gradient pozitiv de 
curgere a apei subterane înspre iazul de steril asigurand retenţia sterilelor. Exfiltraţiile 
prin baraj ar fi colectate într-un sistem secundar de retenţie construit în aval şi pompate 
înapoi în iazul de decantare. 

Analiza geotehnică a proiectului barajului a confirmat că măsurile de remediere 
propuse pentru iazul existent Selişte împreună cu proiectul propus de construcţie prin 
înălţări în ax ale barajului şi asigurarea unui perete de steril de procesare pentru 



stoparea exfiltraţiilor, ar determina obţinerea unui baraj cu un factor de siguranţă la 
rupere adecvat. 

Amplasamentul prezintă avantaje şi dezavantaje dintre care cele mai importante 
sunt construcţia pe un loc deja puternic afectat de activităţi miniere trecute şi prezente, 
care astfel minimizează perturbarea unor terenuri noi pentru construcţia iazului şi 
respectiv condiţiile constructive dificile întâlnite în mod specific în unele zona ale iazului 
existent. 

În plus, amenajarea unui iaz pe acest amplasament ar duce la realizarea unei 
capacităţi de numai 225 milioane de tone de steril, adică mai puţin decât prevăd criteriile 
de proiectare, de 240 milioane tone. 

 
 
 

3.14 Iazul Roşia Poieni 
Această opţiune este similară cu cea descrisă în studiul DFS din 2001 ca 

Amplasament A2 şi constă din utilizarea iazului de steril existent al exploatării de la 
Roşia Poieni. 

Iazul de decantare al exploatării Roşia Poieni se află la aproximativ nouă (9) km 
nord-est de amplasamentul uzinei Roşia Montană. Sistemul actual constă dintr-un baraj 
din anrocamente cu un iaz necăptuşit format de un baraj iniţial de anrocamente de 
înălţime 630 m, o a doua înălţare mai jos în aval de 680 m şi două înălţări consecutive 
amonte de 683 şi respectiv 686 m fiecare. 

Conceptul proiectului sistemului iazului de decantare Roşia Montană pe acest 
amplasament cuprinde construcţia iniţială a unei înălţări în ax a barajului până la 700 m 
şi construirea ulterioară a noi înălţări consecutive în ax până la o înălţime finală a 
coronamentului de circa 754 m. 

Analiza preliminară a stabilităţii a constatat că pentru conceptul propus există 
factori de stabilitate la rupere acceptabili în fiecare fază a construcţiei şi exploatării 
structurii. 

Sterilele din Proiectul Roşia Montană ar fi pompate peste creasta dealului pe 
amplasamentul iazului de la Roşia Poieni. 

Între avantajele amplasamentului de la Roşia Poieni se numără faptul că pe el 
există deja un sistem de depozitare a sterilelor de prelucrare; prin urmare se reduc 
suprafeţele noi afectate de Proiect. Terenul din jurul perimetrului amenajării existente a 
fost achiziţionat de către întreprinderea Roşia Poieni, astfel că pentru extinderea 
instalaţiei nu mai este necesară achiziţionarea de terenuri. Principalul dezavantaj al 



acestei alternative este distanţa până la amplasamentul uzinei Roşia Montană, care face 
necesară pomparea sterilului prin conductă pe distanţe mari înainte de eliminare. 

Figura schematică de mai jos prezintă conceptul de proiectare propus pentru 
înălţările barajului existent de la Roşia Poieni. 

 
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} 

3.15 Combinaţie între amplasamentele Selişte şi Roşia Poieni 
Elaborarea acestei alternative a fost iniţial luată în considerare datorită 

problemelor aşteptate să apară în urma amestecului de steril de cupru şi de aur în cazul 
în care s-ar fi utilizat iazul de la Roşia Poieni pentru depozitarea sterilului de la Roşia 
Montană în paralel cu continuarea depozitării sterilului de la exploatarea Roşia Poieni. 

Iazul din valea Seliştei ar fi utilizat iniţial pentru depunerea sterilului de aur de la 
Roşia Montană până la încetarea activităţii minei Roşia Poieni, după care s-ar fi finalizat 
construcţia înălţărilor în ax ale barajului Roşia Poieni şi ar fi putut începe depunerea 
sterilelor de aur. 

Modelul conceptual pentru extinderea acestor iazuri este similar cu cel descris 
mai sus, deşi mărimea înălţărilor se ajustează faţă de cerinţele specifice ale planului de 
depozitare. 

Un concept similar de combinare a amplasamentelor a fost propus în fazele 
iniţiale ale studiului DFS din 2001; conform conceptului, sterilul de la Roşia Montană ar fi 
putut fi eliminat la iazul de la Roşia Poieni şi restul de steril generat de mina Roşia 
Poieni ar fi urmat să fie depozitat într-un iaz separat mai mic, special construit, în valea 
Ştefancei. 

Toate aceste opţiuni de combinare sunt în prezent considerate redundante 
datorită închiderii iminente a exploatării Roşia Poieni şi încetării depozitării sterilului 
acesteia în iaz, ceea ce face acest amplasament potenţial disponibil exclusiv pentru 
exploatarea Roşia Montană. 

3.16 Filtrarea sub presiune a sterilului şi depozitare în valea Cornei 
Această opţiune a fost analizată iniţial în studiul de reevaluare a opţiunilor privind 

iazul de decantare de după 2001 şi a fost respinsă în procesul de triere a opţiunilor din 
următoarele motive 

• Costuri mari de exploatare, între 2 şi 3 USD per tonă, şi 
• Lipsa de experienţă în exploatare şi riscul rezultant al acestui tip de activitate 
Aceste motive sunt în continuare considerate valabile şi aplicabile, de aceea 

această alternativă nu va fi analizată în detaliu. 

3.17 Umplerea cu steril a carierelor 
Ca şi în cazul filtrării sub presiune a sterilelor, această alternativă a fost eliminată 

din analiză în faza de pre-triere a opţiunilor în studiul mentionat. Conurile create prin 
extracţia minereului de la Roşia Montană ar fi umplute cu deşeuri sterile pe măsură ce 
se finalizează exploatarea fiecăruia. Prezenţa vechilor galerii în pereţii carierelor ar crea 
şi ea complicaţii în ceea ce priveşte retenţia sterilului. Nu există alte cariere disponibile 
pentru depozitarea sterilului pe o rază rezonabilă faţă de amplasamentul Proiectului. 

Nici această opţiune nu va mai fi analizată în detaliu. 
Tabelul 1 sintetizează caracteristicile amplasamentelor alternative analizate şi o 

scurtă descriere a impactului asupra mediului şi social evaluat în etapa preliminară. 
 
 



Tabel 1. Sumar al amplasamentelor alternative pentru iazul de decantare 
 

 
Alternativa  Date tehnice  Impact asupra mediului  Impact social  
Valea Corna  Înălţimea barajului: 200 m  Impact asupra văii existente: da  Populaţie strămutată: da  

 Volum de stocare în iaz: Adecvat  Suprafaţa afectată: 3,5 km2  Impact estetic: da  

 Condiţii de fundaţie: Adecvate 
Restricţii geotehnice: Nu  

Impact potenţial asupra apelor 
subterane/ de suprafaţă: Nu  

Terenuri în PUG/ PUZ: Da  

    
Iazul de 
decantare Roşia 
Poieni  

Înălţimea barajului: 140 m Volum 
de stocare în iaz: Adecvat  

Impact asupra văii existente: Nu 
Suprafaţa afectată: 4,4 km2  

Populaţie strămutată: Nu Impact 
estetic: da  

 Condiţii de fundaţie: Adecvate 
Restricţii geotehnice: Alunecare de 
teren pe traseul conductei  

Impact potenţial ape subterane/ de 
suprafaţă: Exploatare existentă- Da 
Exploatarea în continuare va rezolva 
impactul asupra apelor subterane/ de 
suprafaţă:  

Terenuri în PUG/ PUZ: Nu  

    
Iaz Selişte Înălţimea barajului: 230 m  Impact asupra văii existente: Nu  Populaţie strămutată: da  

 Volum de stocare în iaz: Adecvat  Suprafaţa afectată: 3,0 km2  Impact estetic: da  

 Condiţii de fundaţie: Proaste 
Restricţii geotehnice: Da  

Impact potenţial ape subterane/ de 
suprafaţă: Exploatare existentă- Da 
Exploatarea în continuare va rezolva 
impactul asupra apelor subterane/ de 
suprafaţă:  

Terenuri în PUG/ PUZ: Nu  

    
Alternative 
combinate  

Înălţimea barajului: variază Volum 
de stocare în iaz: Adecvat Condiţii 
de fundaţie: Adecvate Restricţii 
geotehnice: Nu  

Alternativele combinate aproape că 
dubleazăimpactul potenţial asupra 
mediului, deoarece presupun 
amenajarea a douăamplasamente 
diferite  

Alternativele combinate aproape 
cădubleazăimpactul potenţial 
asupra mediului, deoarece 
presupun amenajarea a două 
amplasamente diferite  

 
Pe baza descrierilor de mai sus şi a evaluării iniţiale a capacităţii potenţiale a 

diferitelor alternative de amplasare a iazului de decantare, unele opţiuni au fost excluse 
de la o analiză mai amănunţită din motive de mediu sau tehnice care ar împiedica 
realizarea scopului principal al instalaţiei. 

Astfel, amplasamentele Ştefanca şi Abruzel , au fost excluse datorită distanţei 
faţă de mină, care ar face să crească prea mult amprenta generală a Proiectului şi ar 
prezenta şi un impact potenţial important în cazul construcţiei iazului, datorită strămutării 
populaţiei. Toate acestea, ca şi faptul că iazul rezultat nu ar satisface cerinţele de 
depozitare a întregului steril planificat să rezulte pe toată durata de existenţă a minei, fac 
aceste alternative neviabile. 

În plus, după cum s-a mentionat, alternativele de implementare a unui sistem de 
filtrare sub presiune pentru depozitarea sterilului uscat în valea Cornei şi depozitarea 
sterilului în cariere epuizate au fost de asemenea excluse din analiză în această etapă. 

Însă pentru următoarele opţiuni se justifica o analiză mai amănunţită şi alegerea 
opţiunii preferabile de depozitare a sterilului rezultat din exploatarea Proiectului Roşia 
Montană. 

• Iaz ”de vale” pe valea Cornei (C2 de mai sus) 
• Extinderea sistemului iazului de decantare Selişte 
• Extinderea sistemului iazului de decantare Roşia Poieni 
• Combinaţie între amplasamentele Selişte şi Roşia Poieni 



În Tabelul 2 sunt sintetizate principalele caracteristici ale iazurilor de decantare 
propuse alese pentru analiza finală. 

 
Tabel 2. Sumar al opţiunilor preselectate pentru iazul de decantare 

 
Alternativa  Baraj de 

amorsare 
Panta 
aval (H:V)  

Baraj final 
Panta aval 
(H:V)  

Baraj de 
amorsare 
Raport 
capacitate 
/volum 
anrocamente  

Baraj final 
Raport 
capacitate / 
volum 
anrocamente  

Înălţimea 
finalăa 
barajului 
(m)  

Capacitate de 
stocare finală 
(Mt)  

Corna  2 : 1  2 : 1  6.01  11.83  185  240  
Selişte  2 : 1  2 : 1  3.10  5.63  230  225  
Roşia Poieni  2 : 1  2 : 1  34.99  38.23  140  241  
Selişte/Roşia  2 : 1  2 : 1  6.40  7.91  180/124  242  
Poieni        
 

4 Criterii de comparare a opţiunilor preselectate pentru iazul de 
decantare 

 
Bazele analizei 
 
Pentru a face o analiză comparativă şi a ierarhiza opţiunile de amplasament, au 

fost avute în vedere şase criterii de bază. În plus, pentru ca procesul de ierarhizare să 
nu fie influenţat subiectiv într-un anumit sens, în procesul de ierarhizare s-a presupus că 
fiecare dintre cele şase criterii prezintă o pondere sau importanţă egală. Cele şase 
criterii sunt următoarele: 

• Risc / impact de mediu 
• Impact asupra comunităţii 
• Posibilitate de construcţie 
• Costurile investiţiei 
• Costurile de operare 
• Complexitate / uşurinţă în exploatare 
S-a presupus că pentru fiecare amplasament analizat, costurile de închidere şi 

reabilitare şi costurile de monitorizare pe termen lung (exprimate în cost pe tonă de 
minereu prelucrat) vor fi aceleaşi. De remarcat că aceste costuri de reabilitare şi 
monitorizare după închidere depind în mare măsură de tipul de iaz (de vale, padoc, pe 
versantul dealului, evacuare centrală de steril îngroşat etc.) pentru anumite dimensiuni 
ale amenajării şi de aceea aceste costuri au fost considerate similare în această etapă 
deoarece opţiunile analizate sunt de acelaşi tip (iaz de vale) şi au dimensiuni relativ 
similare. Excepţia este reprezentată de alternativa combinată Roşia Poieni-Valea 
Seliştei, pentru care se va include un factor de penalizare în categoria costurilor de 
exploatare pentru a ţine seama de costul mai mare al reabilitării şi perioadei de după 
închidere rezultate din faptul că vor fi două obiective. 

 
Analiză 

4.1 Risc / impact de mediu: 
Au fost evaluate urmatoarele principale tipuri de risc pentru mediu / forme de 

impact asupra mediului asociate fiecărei alternative: 



i. Exfiltraţii prin baraj cu impact asupra apei subterane / de suprafaţă din aval şi 
în final a oricărei surse de apă subterană din aval de instalaţie. 

ii. Ruperea conductei de transport al sterilului. 
iii. Ruperea barajului iazului de decantare (datorită unui fenomen seismic extrem) 

determinând o curgere de steril în aval. 
iv. Ruperea barajului iazului de decantare (breşă datorită unor precipitaţii 

extreme şi acumulării apei în iaz) determinând o curgere de steril în aval. 
v. Impact asupra unor zone care nu au fost afectate de activităţi anterioare de 

extracţie sau prelucrare a minereurilor. 
Tipul (i) a fost evaluat ca având o probabilitate de producere redusă, dacă sunt 

incorporate în proiectul final al iazului măsuri adecvate de control al exfiltraţiilor. Aceste 
măsuri sunt uşor de construit şi relativ necostisitoare şi sunt considerate esenţiale pentru 
orice iaz de steril modern. 

Tipul (ii) a fost considerat ca având o probabilitate moderată până la mare de a 
se produce, dar, deoarece un astfel de fenomen este considerat a avea mai puţine 
consecinţe decât o cedare a barajului, riscul a fost estimat similar celorlalte hazarde. De 
remarcat că riscul presupus de ruperea conductei creşte în funcţie de lungimea acesteia 
iar pericolul reprezentat creşte în punctele în care conducta traversează un curs de apă 
sau o altă vale pe traseul până la iazul de decantare. În funcţie de toate acestea, 
alternativa văii Corna este considerată cu cele mai mici riscuri deoarece amplasamentul 
propus pentru iaz se află în apropiere de amplasamentul viitoarei uzine de procesare şi 
conducta de steril va parcurge pe tot traseul aceeaşi vale în care iazul va asigura 
retenţia scurgerilor, ceea ce va minimiza impactul potenţial în afara amplasamentului 
Proiectului. 

Alternativa Selişte este de asemenea considerată cu risc scăzut, deoarece 
traseul conductei ar fi acelaşi cu cel al conductei existente, minimizand astfel orice 
impact adiţional. Alternativa Roşia Poieni este considerată cu cel mai mare risc având în 
vedere distanţa faţă de amplasamentul uzinei. 

Tipul (iii) a fost evaluat ca având o probabilitate de producere foarte redusă, dacă 
se aplica cele mai bune practici pentru proiectarea şi construirea barajului şi se folosesc 
cele mai bune practici de exploatare. Impactul potenţial asupra mediului a fost evaluat 
ca fiind similar pentru fiecare alternativa, deşi 3 dintre acestea, printre care alternativa 
de utilizare a iazului Selişte, sunt considerate mai riscante datorită stării materialelor de 
sub amplasamentul barajului şi lucrărilor ample necesare pentru pregătirea fundaţiei 
înainte de înălţarea barajului. Alternativa Roşia Poieni este considerată cu cel mai redus 
risc având în vedere înălţimea finala mai mică a barajului. 

Tipul (iv) a fost evaluat ca având o probabilitate de producere redusă până la 
foarte redusă, dacă sunt construite lucrări de deviere a cursului care să minimizeze 
impactul potenţial al acumulării de apă în iaz. Deşi similară, alternativa Roşia Poieni este 
considerată cu un risc mai scăzut deoarece forma iazului, care rezultă din capacitatea 
mai mare în raport cu volumul de anrocamente, reflectă şi un bazin de captare potenţial 
mai mic pentru această alternativă. În plus, la iazul Roşia Poieni ar exista deja unele 
lucrări de deviere a apelor care ar ajuta la diminuarea impactului. 

Tipul (v) a fost estimat ca fiind similar pentru alternativele Roşia Poieni şi Selişte, 
deoarece acestea sunt în zone deja ocupate de iazuri de decantare şi deci deja afectate. 
Alternativa Roşia Poieni este considerată ceva mai favorabilă deoarece aspectele legate 
de formele de proprietate şi utilizare a terenurilor au fost deja rezolvate prin 
achiziţionarea terenurilor din jurul iazului existent de la exploatarea Roşia Poieni. 
Alternativa Corna este considerată mai puţin favorabilă deoarece implică ocuparea unei 
văi noi cu un iaz de decantare. În acest caz, deşi unele dintre formele de impact 
semnificativ din valea Cornei sunt generate de activităţile miniere anterioare, adaugarea 



impactului noului iaz de decantare face amplasamentul mai puţin actractiv prin 
comparatie cu altealternative. Alternativa combinaţiei de amplasamente este de 
asemenea considerată mai puţinfavorabilă deoarece va implica afectarea a două văi în 
loc de una. 

În Tabelul 3. este sintetizată ierarhizarea amplasamentelor dupa tipurile de risc / 
impact (i) – (v). 

 
Tabel 3. Ierarhizarea amplasamentelor în raport cu riscul de mediu (1 cel 

mai mic – 5 cel mai mare) 
 
Alternativa  Corna  Selişte  Roşia Poieni Roşia Poieni - 
    Seliste  
Tipul de Risc/      
Forma de impact      
Risc de exfiltraţii  1 3 2 4 
Ruperea barajului de steril 1 2 3 4 
Risc de stabilitate 2 3 1 4 
Devierea curgeriisuprafaţă 2  3  1  4  
Suprafaţăafectată  3  2  1  4  
Punctaj  9  13  8  20  
 

Tabelul anterior arată că alternativele Roşia Poieni şi Corna au o încadrare 
similară din punct de vedere al „riscului respectiv impactului de mediu". Alternativa 
Selişte este pe locul trei şi combinaţia de amplasamente Roşia Poieni-Selişte este de 
departe pe ultimul loc. Aceasta se poate datora faptului că această alternativă trebuie să 
includă şi impactul potenţial determinat de existenţa a două depozite şi infrastructura 
aferentă dublă. 

4.2 Impact asupra comunităţii: 
Evaluarea „impactului asupra comunităţii” a fost făcută pentru fiecare alternativă 

analizată pe baza distanţei dintre sistemul propus sau infrastructura asociată acestuia şi 
cel mai apropiat sat, şi a necesităţii de strămutare a populaţiei pentru fiecare alternativă. 

Alternativele Roşia Poieni şi Selişte vor fi amenajate în totalitate în limitele unui 
iaz existent şi de aceea nu vor avea un efect semnificativ asupra comunităţilor din jur. 
Totodată, conducta de steril propusă va utiliza traseul existent spre Selişte şi o parte a 
celui spre Roşia Poieni, dar necesita construirea unei alte sectiuni între uzina Roşia 
Montană şi Roşia Poieni. 

Alternativa Corna ar avea un impact direct asupra comunităţilor existente în vale. 
După cum s-a arătat mai sus, valea a fost semnificativ afectată de activităţi miniere 
anterioare. Există însă un număr însemnat de aşezări în această vale şi va fi necesară 
strămutarea persoanelor aflate în prezent în amprenta iazului propus. 

4.3 Posibilitate de construcţie: 
Evaluarea posibilităţii de construcţie a barajelor pentru fiecare alternativă de iaz 

s-a făcut pe baza evaluării disponibilităţii materialelor de împrumut de pe fiecare 
amplasament (respectiv din fiecare bazin ocupat de iaz) şi a dificultăţilor potenţiale 
preconizate în legatura cu activităţile de pregătire a fundaţiei pe unele dintre 
amplasamente. 



Posibilitatea de construcţie a barajului propus pentru alternativele Corna şi Roşia 
Poieni este considerată similară, deşi eficienţa barajului de la Roşia Poieni ar determina 
o încadrare superioară. Aceasta ar fi compensată pe amplasamentul Corna prin 
abundenţa anrocamentelor disponibile pentru construcţia barajului. Sursa acestui 
material va fi roca sterilă din mină, având în vedere apropierea de locul propus pentru 
barajul de la Corna. 

Alternativele pentru iazul Selişte au fost punctate mai puţin deoarece stabilizarea 
barajului existent şi lucrările de pregătire a fundaţiei ar putea prezenta riscuri ridicate în 
amenajare. 

Alternativa constând din combinarea iazurilor Roşia Poieni Selişte ar necesita 
mai puţine lucrări datorită înălţimii finale mai reduse a barajului Selişte în această 
alternativă. 

4.4 Costurile investiţiei: 
Au fost efectuate diferite analize de cost cu diferite grade de exactitate pentru 

compararea opţiunilor alternative. Estimarea costurilor la nivel conceptual este 
prezentată în Tabelul 4 iar nivelul costurilor a fost luat în considerare în determinarea 
ierarhizării fiecărei alternative în parte. 

 
Tabel 4. Estimarea costurilor alternativelor la nivel de concept 

 
Alternativa  Cost (USD)  
Valea Corna  148 433 153  
Cost direct iniţial total 56 467 576 
Cost indirect iniţial total 8 420 993 
Cost total de investiţie şi susţinere  83 544 584  
Valea Seliştei  269 976 875  
Cost direct iniţial total 89 745 926  
Cost indirect iniţial total 8 420 993 
Cost total de investiţie şi susţinere  171 809 956  
Valea Roşia Poieni  75 507 522  
Cost direct iniţial total 37 958 729 
Cost indirect iniţial total 8 420 993 
Cost total de investiţie şi susţinere  29 127 800  
Combinaţie între văile Selişte şi Roşia Poieni  237 739 856  
Cost direct iniţial total 37 958 729 
Cost indirect iniţial total 8 420 993 
Cost total de investitie 191 360 134  

 

4.5 Costurile de operare: 
S-a efectuat o evaluare a costurilor de operare a iazului de decantare pentru 

fiecare alternativă, pe considerente privind lungimea conductei care leagă 
amplasamentul uzinei de amplasamentul iazului precum şi inaltimea de pompare plus 
pierderile pe conducta (respectiv cu cât lungimea şi inaltimea de pompare sunt mai mari, 
cu atât cresc ”pierderile” şi deci solicitarea pompelor). 

S-a estimat că principalul cost de operare pentru iazul de decantare este 
repezentat de costul energiei electrice. Alte costuri se refera la întreţinerea generală, 
costul forţei de muncă (pentru pornirea pompelor, schimbarea duzelor etc.). Merită 



menţionat că şi costurile de întreţinere generală şi forţă de muncă vor creşte cu cât iazul 
este mai departe de uzină. 

În plus, trebuie incluse în calcul costurile de întreţinere ale elementelor legate de 
conductă, cum ar fi tuneluri sau poduri pentru instalarea acesteia, precum şi staţiile de 
creştere a presiunii pe traseu. 

Evaluarea arată că alternativele Corna şi Selişte sunt cele mai favorabile având 
în vedere apropierea faţă de amplasamentul uzinei şi simplitatea traseului conductei, 
care nu necesită structuri complicate, tuneluri sau poduri de întreţinut şi nici intretinerea 
unor diguri de control al poluării sau altor infrastructuri de retenţie pe traseu. Alternativa 
Selişte este marginal mai favorabilă decât Corna având în vedere utilizarea potenţială a 
unui coridor de conductă deja existent de la uzină şi până la iaz. 

Alternativa Roşia Poieni prezintă condiţiile cele mai defavorabile, presupunând 
distanţe mai mari faţă de amplasamentul uzinei, care determină costuri mai mari cu 
energia de pompare a sterilului şi apei recirculate şi costuri mai mari de întreţinere a 
conductei şi infrastructurii aferente, inclusiv pentru tuneluri, poduri şi măsurile de control 
al poluării. 

4.6 Complexitatea exploatării: 
Se prevede ca iazul de decantare amenajat pe fiecare din amplasamentele 

analizate să aibe un concept de exploatare similar, după cum urmează: 
(i) Gospodărirea apelor de suprafaţă: apele de suprafaţă vor fi recuperate din 

instalaţie printr-o pompă flotantă pe ponton sau altă instalaţie similară şi repompate în 
uzină. 

(ii) Depozitarea sterilului: împrăştiere prin duze de pe barajul principal şi din mai 
multe ştuţuri aflate pe o conductă inelară care înconjoară iazul. 

Se estimează că gradul de complexitate al acestei operaţiuni este direct legat de 
lungimea de taluz necesară şi în mai mică măsură de lungimea conductei de transport. 
Pentru o lungime mai mare a taluzului este necesar un control suplimentar al evacuării 
prin duze care să asigure o bună gospodărire a iazului de suprafaţă şi a sistemului de 
recirculare a apei. O conductă mai lungă va necesita instalarea unor staţii de pompe 
pentru mărirea presiunii şi/sau sisteme de reducere a presiunii care ar putea crea 
probleme în operare, mai ales la pornire. 

Asemănător, controlul exfiltraţiilor este de primă importanţă pentru protecţia 
mediului şi un taluz mai lung va necesita elemente suplimentare de colectare a 
scurgerilor şi va presupune un risc proporţional mai mare de defectare a acestora. 

O parte importantă a analizei complexităţii de operare este aceea a efectului 
asupra bilanţului general al apei pe amplasament inipoteza ca există două iazuri de 
decantare active simultan în timpul derulării Proiectului. Aceasta ar putea avea un 
impact semnificativ asupra costurilor de epurare a apelor şi de aceea riscul asociat 
aceastei alternative este considerat a fi mare. 

Pe baza celor de mai sus, s-a evaluat că Alternativa Corna este amplasamentul 
cel mai favorabil, deoarece necesită o lungime relativ mai mică a barajului şi va necesita 
un system semnificativ mai simplu de evacuare a sterilului de procesare. Alternativa 
Roşia Poieni este marginal mai puţin favorabilă decât alternativa Corna, iar alternativa 
Selişte este considerată cea mai puţin favorabilă dintre alternativele cu un singur 
amplasament, având în vedere complexitatea suplimentară a sistemului de control al 
depozitării datorită exfiltraţiilor şi altor riscuri associate lucrărilor de pregătire a fundaţiei 
şi management a riscului prezentat de barajul existent. 

Alternativa combinata este considerată cea mai puţin convenabilă având în 
vedere cerinţele de a exploata două instalaţii într-o anumita fază a Proiectului. 

 



4.7 Rezultate 
Rezultatele analizei comparative, prezentate în Tabelul 5, se bazează pe 

evaluarea diferitelor alternative în raport cu criteriile descrise mai sus. Sistemul de 
ierarhizare utilizat este similar cu cel prezentat pentru riscul / impactul de mediu. 

 
Tabel 5. Evaluarea - Ierarhizarea amplasamentelor 

 
Alternativa  Corna  Selişte  Roşia Poieni Roşia Poieni – 
    Seliste  
Categoria      
Risc pentru mediu  3  4  2  6  
Impact asupra 
comunităţii 

5  1  4  5  

Posibilitate de 
construcţie  2  6  2  5  

Costul investiţiei 3 5 2 5 
Costul de operare  2  3  6  4  
Complexitatea 
exploatării 

2  5  3  5  

Punctaj 17  24  19  30  
 
Nota: 

Ierarhizare prin notare pe o scară de la 1 „cel mai mic” la 6 „cel mai mare” 
Punctajul minim şi respectiv maxim posibil pentru un amplasament este 6 şi respectiv 36 
 
Evaluarea şi ierarhizarea de mai sus oferă un punctaj al impactului asupra 

mediului axat pe aspectele cele mai semnificative legate de amplasarea iazului de 
decantare ( de ex. Ocuparea terenului şi impactul asupra comunităţilor locale). În 
Tabelul 6. este prezentată o sistematizare mai complexă a impactului asupra mediului 
pentru fiecare dintre opţiunile valabile identificate mai sus 

 
Tabel 6. Impactul opţiunilor privind poziţii alternative ale iazului comparativ 

cu opţiunea selectată 
 

 
Opţiuni de amplasare a iazului de decantare  Aspecte de mediu  
Corna (selectată)  Selişte  Roşia Poieni  Selişte/Roşia Poieni  

Debitele 
şiapei  

calitatea  Efecte directe 
asupra pârâului 
Corna şi a curgerii 
din aval; impact 
pozitiv asupra 
calităţii apei prin 
rezolvarea 
problemei actuale 
a apelor acide  

Amplasament pe o 
vale deja afectatăde 
un iaz de decantare; 
oportunitate de a 
îmbunătăţi siguranţa 
şi securitatea 
acestuia, dar riscurile 
de construcţie şi 
exploatare sunt mai 
mari datorită 
structurilor existente  

Ocupare mai redusă a 
terenului decât la 
Corna datorită iazului 
existent; oportunitate 
de îmbunătăţire a 
performanţei de 
mediu, siguranţei şi 
securităţii iazului 
existent; potenţial 
crescut de deversări 
datoritălungimii 
conductelor de 
hidrotransport 

Ocuparea terenului 
favorabilă, dar două 
rânduri de 
infrastructurămăresc 
complexitatea şi riscul 
problemelor de operare; 
hazard creat prin 
lungimea conductei  

      



Calitatea aerului  Introduce o sursă 
potenţială 
suplimentarăde 
neplăceri şi praf pe 
valea Cornei  

Amplasament deja 
afectat, dar creşte 
potenţialul de impact 
prin mărirea 
suprafeţei  

Amplasament deja 
afectat, dar creşte 
potenţialul de impact 
prin mărirea 
suprafeţei  

Potenţial crescut de 
impact în douăvăi  

Zgomote şi vibraţii  Introduce noi surse 
de emisii de 
zgomot în valea 
Cornei  

Ca mai sus  Ca mai sus  Ca mai sus  

Sol  Ocuparea terenului 
creeazăun impact 
direct asupra 
solurilor din bazinul 
iazului  

Ocuparea terenului 
mai puţin 
semnificativă decât la 
Corna datorită iazului 
existent  

Opţiunea favorabilă 
priveşte minimizarea 
ocupării terenului şi a 
impactului asupra 
solului  

Opţiunea favorabilă 
priveşte ocuparea 
terenului şi impactul 
asupra solului; mai 
puţin favorabil decât un 
singur amplasament, 
datorită plusului de 
infrastructură  

Biodiversitate  Ocuparea terenului 
creeazăun impact 
direct asupra 
habitatelor din 
bazinul iazului 

Ocuparea terenului şi 
pierderea de habitate 
mai puţin 
semnificativă decât la 
Corna datorită iazului 
existent 

Ca mai sus, în privinţa 
habitatelor  

Ca mai sus, în privinţa 
habitatelor  

Peisaj  Creeazăo nouă 
formăde relief pe 
fundul văii  

Impact mai mic 
asupra peisajului 
decât la Corna 
datorităiazului 
existent 

Ca şi pentru Selişte Ca şi pentru Selişte şi 
Roşia Poieni  

Aspecte socio-
economice  

Duce la 
strămutarea 
locuitorilor din 
amprenta iazului  

Loc favorabil pentru 
minimizarea 
impactului asupra 
comunităţii locale  

Mai puţin favorabil 
decât Selişte 
datorităconstrucţiei 
conductei şi 
coridorului de 
alimentare 

Mai puţin favorabil 
decât Selişte /Roşia 
Poieni singure datorită 
plusului de 
infrastructură şi 
impactului asupra celor 
douăvăi 

Patrimoniu cultural  Impact potenţial 
asupra 
patrimoniului 
cultural în bazinul 
iazului de 
decantare 

Ca mai sus Ca mai sus Ca mai sus 

Aspecte de transport  Necesitămutarea 
drumului de acces 
la Roşia Poieni  

Nu prezintăprobleme 
semnificative de 
transport  

Presiuni posibile 
asupra coridorului de 
transport rural 
existent pe iazul 
existent datorită 
construcţiei conductei 

Ca mai sus 

Impact transfrontiera  Factori de 
siguranţă sporiţi 
datorită uşurinţei 
construcţiei, 
minimizează riscu 
de rupere sau 
deversare a 
barajului 

Complexitatea 
construcţiei din cauza 
structurilor existente; 
mai puţin favorabil 
decât amplasamentul 
Corna din 
perspectiva riscului 
de rupere şi 
revărsare 

Necesităprelungirea 
conductelor cu risc 
suplimentar de rupere 
sau deversare 
accidentală 

Mai puţin favorabil 
decât Selişte /Roşia 
Poieni separat datorită 
plusului de 
infrastructură, 
complexităţii şi riscurilor 
aferente 

      
 



 

4.8 Concluzii 
Rezultatele evaluării alternativelor potenţiale pentru amplasarea iazului de 

decantare arată că, deşi sunt disponibile amplasamente numeroase pentru construcţia 
acestuia, doar câteva sunt adecvate din punct de vedere al mărimii sau poziţiei 
geografice 

Pe baza analizei comparative efectuate pentru alternativele identificate, 
amplasamentul preferabil pentru amenajarea iazului pentru Proiect este valea Corna. 
Această alternativă este clasificată a doua daca se tine cont doar de impactul asupra 
mediului, dar, datorită costului relative moderat al investiţiei, costurilor scăzute de 
exploatare şi complexităţii relativ reduse a operării, rezultatele ierarhizării generale îi 
acordă un punctaj mai favorabil decât opţiunii Roşia Poieni. 

Opţiunea Roşia Poieni se clasifică pe al doilea loc în ordinea preferinţelor. În 
ciuda faptului că reprezintă opţiunea preferabilă din punct de vedere al criteriilor impact 
asupra mediului şi impact asupra comunităţii, costurile mari de operare anticipate şi 
complexitatea adiţională a exploatării conductei de evacuare a sterilului au avut un efect 
negativ asupra ierarhizării finale. 

Amplasamentul din Valea Cornei asigură capacitatea de depozitare proiectată 
pentru durata de existenţă a minei, plus o capacitate considerabilă de rezervă pentru 
situaţii neprevăzute. 

Amplasamentul are avantajul apropierii faţă de uzina de prelucrare şi carierele de 
exploatare, ceea ce minimizează dimensiunile amprentei Proiectului. Va fi proiectat 
pentru a primi sterilul tratat în circuitul de tratare cu SO2/aer al uzinei de prelucrare. 

4.9 Alternative de amplasare a depozitului de deşeuri inerte 
După cum s-a remarcat în Capitolul 3 al Raportului la studiul EIM, deşeurile 

inerte nepericuloase ce vor fi generate în cursul activităţilor de construcţie sau 
exploatare vor fi depozitate într-un depozit de deşeuri inerte special construit în 
apropierea haldei de steril de extracţie de la capătul superior al văii Corna. Alegerea 
locului pentru acest depozit (v. în Planşa 5.2 locul iniţial) se bazează pe dezideratele de 
a utiliza doar terenuri afectate anterior şi situate la o cotă mai înaltă decât instalaţia de 
captare a scurgerilor de suprafaţă, şi de a elimina formele de impact asociate alternativei 
respinse (respectiv transportul şi eliminarea în afara amplasamentului la un depozit 
municipal autorizat). 

Se anticipează că pe durata existenţei exploatării depozitul va fi acoperit prin 
extinderea haldei de roci sterile de la Cârnic. De aceea, în funcţie de necesitate, vor fi 
create periodic noi celule de depozitare a deşeurilor fie alături de halda de la Cârnic fie 
lângă cea de la Cetate. În ultimii ani ai exploatării, după încheierea exploatării active şi 
începerea prelucrării minereului de calitate inferioară, va fi amenajată o ultimă celulă de 
depozitare a deşeurilor inerte în halda de rocă sterilă de la Cetate, aproape de 
amplasamentul uzinei. Aceasta va fi dimensionată pentru a putea prelua deşeurile inerte 
generate în ultimii ani de exploatare şi la închidere. 

În Tabelul 5-12 este prezentată o evaluare comparativă a impactului asupra 
mediului asociat opţiunii alese şi celei de eliminare a desurilor în afara amplasamentului. 
 

Tabel 7. Impactul opţiunilor privind amplasamente alternative ale 
depozitului de deşeuri inerte comparativ cu opţiunea selectată 

 
 



Optiuni 
Aspecte de mediu Eliminare in afara 

amplasamentului 
Eliminare pe 
amplasament (aleasa) 

Comentarii 

Debitele si calitatea 
apei 

Calitatea aerului 
Nu exista diferente intre cele doua optiuni 

Aceasta concluzie 
presupune ca depozitul 
din afara este 
reglementat si gestionat 
corespunzator 

Zgomote si vibratii Generare de zgomot si 
vibratii suplimentare ca 
urmare a transportului 
in afara 
 amplasamentului 

Depozitarea pe 
amplasament si tampon 
de protectie a 
comunitatilor invecinate 

 

Sol 
Biodiversitate 
Peisaj Nu exista diferente intre cele doua optiuni 

Aceasta concluzie 
presupune ca depozitul 
din afara este 
reglementat si gestionat 
corespunzator 

Aspecte socio-
economice 

Duce la consumul de 
spatiu din deposit care 
ar putea fi utilizat pentru 
alte deseuri 

Utilizare eficienta a 
instalatiilor de pe 
amplasament penmtru 
eliminare 

 

Patrimoniu cultural Nu exista diferente intre cele doua optiuni 

Aceasta concluzie 
presupune ca depozitul 
din afara este 
reglementat si gestionat 
corespunzator 

Aspecte de transport Transportul in afara 
amplasamentului 
adauga probleme de 
zgomot, siguranta si 
aglomeratie a circulatiei 
existent ape sosele 

Nu exista transport 
inafara 
amplasamentului 

 

Impact transfrontiera Problema fara importanta in context transfrontiera 
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