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Proces verbal, 

 
 

Incheiat astazi, 30 ianuarie 2007 cu ocazia intalnirii Grupului de Lucru pentru 
derularea procedurii de Evaluare de mediu, avand ca scop intocmirea Raportului de mediu 
pentru planul „Modificare PUZ- zona industriala Rosia Montana”. 
 

In cadrul acestei intalniri pe ordinea de zi sunt urmatoarele puncte: 
 

1. Prezentarea generala a Modificare PUZ Zona Industriala Rosia Montana; 
2. Prezentarea generala a procedurii de evaluare de mediu pentru planuri si programe; 
3. Analiza comparativa a continutului Raportului de mediu propus de echipa de 

consultanti si a prevederilor din HG nr. 1076/2004, Anexa nr. 2; 
4. Aprobarea continutului Raportul de mediu propus de echipa de consultanti; 
5. Prezentarea factorilor/aspectelor de mediu propusi a fi analizati in Raportul de 

mediu, cu exemplificare pentru factorul de mediu aer a obiectivelor de mediu 
(generale si specifice), a tintelor si indicatorilor. 
 
La primul punct din agenda intalnirii, Dl. Horea Avram prezinta scopul constituirii 

grupului de lucru: in vederea elaborarii raportului de evaluarea a impactului PUZ – Zona 
Industriala Rosia Montana sau SEA (Strategic Environmental Assessment) este necesara 
contributia (input-ul) fiecarui membru al Grupului de Lucru constituit in acest sens. 

Dl. Avram sublineaza faptul ca Primaria Abrud are un plan pentru un proiect de 
management al deseurilor si RMGC doreste o colaborare cu Primaria la acest proiect. 

Se discuta despre Conventia europeana a peisajului. 
Dl. Avram incepe prezentarea obiectivelor strategice, obiectivelor specifice, ţintelor şi 

indicatorilor pentru factorii de mediu: populatia; managementul deseurilor; apa (se 
precizeaza ca RMGC a solicitat crearea unui model pentru dispersia poluantilor in urma 
unui posibil accident Universitatii Reading din Anglia. Acest model va putea fi utilizat in 
viitor atat in situatii de urgenta, cat si pe cursuri de apa similare); aerul (se precizeaza ca 
Studiul de Impact al RMGC nu a pus in evidenta concentratii care sa depaseasca limitele si 
standardele in vigoare) 

D-na Cecilia Szentesy prezinta modificarile care apar in noul PUZ  pentru Zona 
Industriala Rosia Montana, fata de PUZ din 2002. Acel PUZ, care a fost autorizat si a avut 
acord de mediu, examina doar o perioada de 5 ani de dezvoltare a exploatarii cu numai 
doua cariere. 

Datorita schimbarii legislatiei si schimbarii modalitatii de abordare a perioadei de 
dezvoltare a planurilor de urbanism zonale, prin noul PUZ al zonei industriale Rosia 
Montana se doreste examinarea unei perioade de cca. 25 ani, care sa acopere toate fazele 
operationale: de constructie a minei, de operare, de inchidere si post-inchidere, pentru a 
oferi o imagine de ansamblu asupra intregului proiect. Noul PUZ studiaza o perioada de 25 
ani si descrie toate fazele operationale de mai sus. Principalele modificari aduse de noul 
PUZ au rezultat din procesul de consultare publica si din dorinta de a reduce impactul 
asupra mediului, precum si o mai buna protejare a patrimoniului cultural - arhitectonic si 
arheologic, constand din: remodelarea carierelor, dezvoltarea a doua cariere la nord de 
valea Rosia, care apareau doar ca intentie de dezvoltare in PUZ din 2002,  aparitia unui 
baraj de colectare a apelor acide pentru stoparea poluarii, cresterea semnificativa a zonei 
protejate care include si o zona de peisagistica – zona de recreere, toate pentru o mai buna 
protectie a mediului si a patrimoniului cultural. 

Alta modificare fata de vechiul PUZ este cea legata de alimentarea cu apa 
tehnologica din raul Aries, printr-o conducta de apa cu o lungime de 1,5 km care va fi pe 



 2 

teritoriul orasului Cimpeni, conducta total ingropata si cu un impact nesemnificativ asupra 
mediului. 

Toate aceste modificari sunt prezentate si in Raportul de Evaluare a Impactului 
Asupra Mediului si in documentatiile inaintate Consiliilor Locale din zona Proiectului. 

D-na Szentesy mai precizeaza ca activitatea miniera (in special puscarile) descrise 
in PUZ - Zona Industriala nu influenteaza zona protejata a comunei Rosia Montana. S-a 
efectuat un experiment de catre Universitatea Tehnica din Bucuresti care a stabilit, pe baza 
senzorilor de miscare amplasati pe cladiri istorice din zona protejata, ca puscarile din 
cariera nu sunt resimtite in aceste cladiri. 

In cadrul PUZ sunt incluse si alte zone protejate: Monumentul funerar circular roman 
de la Taul Gauri, Piatra Corbului, Piatra Despicata si zona Carpeni. 

D-na Stefania Chiriac vorbeste despre procedura de realizare a evaluarii de mediu 
pentru planuri si programe, prezentand principalii pasi ai procedurii, inclusiv realizarea 
raportului de mediu. Ea prezinta faptul ca PUZ initial pentru zona industriala Rosia Montana 
a fost autorizat si a avut acord de mediu. Evaluarea de mediu actuala nu se va limita doar 
la modificarile aparute in noul PUZ. 

Aceasta evaluare de mediu deriva din Directiva 2001/42/EC a Parlamentului si a 
Consiliului European, care se refera la evaluarea efectelor anumitor planuri si programe 
asupra mediului si care a fost transpusa in legislatia nationala prin HG nr. 1076/2004. 

Transpunerea directivei a constat in preluarea procedurii de evaluare de mediu si 
mai putin a procesului. Acum in Romania se elaboreaza rapoarte de evaluare de mediu, 
care sunt de fapt studii de impact cu capitolele altfel aranjate. 

In acest proiect, solicitarea unui raport de mediu dupa finalizarea studiului de 
evaluarea a impactului asupra mediului, reprezinta un pas inapoi pentru RMGC. Acestui 
dezavantaj trebuie sa-i facem fata si faptul ca avem un studiu de impact asupra mediului 
deja realizat ne va ajuta sa elaboram mai usor raportul de mediu. 

D-na Chiriac prezinta intreaga procedura care trebuie urmata in Evaluarea de Mediu 
cu etapele si autoritatile implicate: 

a. Etapa de incadrare: Titularul planului este obligat sa notifice in scris 
autoritatile competente pentru protectia mediului si sa informeze publicul 
asupra initierii procesului de elaborare a planului si realizarii primei versiuni a 
acestuia, prin anunturi repetate in mass-media si prin afisare pe pagina 
proprie de Internet; 

b. Etapa de definitivare a proiectului de plan si de realizare a raportului de 
mediu: Presupune constituirea grupului de lucru format din reprezentanti ai 
autoritatilor competente pentru protectia mediului si sanatate si a altor 
autoritati cu responsabilitati in domeniul protectiei mediului sau a altor factori  
interesati; 

c. Etapa de analiza a calitatii raportului si de luare a deciziei: Titularul inainteaza 
autoritatilor competente si celor interesate proiectul de plan si raportul de 
mediu, care vor fi analizate de un Comitet Special Constituit pentru luarea 
deciziilor. Autoritatile competente pentru protectia mediului iau decizia de 
emitere a avizului de mediu. 

D-na Chiriac prezinta un exemplu de raport de mediu, realizat de un grup danez 
(bazat pe matrici, tabele, harti, prezentat intr-un mod concentrat) mult mai redus cantitativ 
comparativ cu studiul de evaluarea a impactului asupra mediului realizat de catre RMGC. 

Competentele pentru emiterea avizelor de mediu pentru planuri la nivel local si 
judetean este a  Agentiilor Regionale pentru Protectia Mediului, iar a celor de nivel regional 
si national competenta ii revine Ministerului.  

Se precizeaza faptul ca procedura evaluarii impactului asupra mediului (finalizata cu 
elaborarea Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului si emiterea 
acordului de mediu) si cea a evaluarii de mediu (finalizata cu elaborarea unui raport de 
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mediu si emiterea avizului de mediu) ar fi putut merge in paralel daca legislatia romaneasca 
in domeniul mediului nu ar suferi atat de multe schimbari. 

 
La punctul 2 al ordinei de zi D-na Stefania Chiriac prezinta pe capitole Continutul 

raportului de mediu propus de echipa de consultanti comparativ cu prevederile Anexei nr. 2 
a HG nr.1076/2004 care include Continutul cadru al Raportului de mediu. Astfel, continutul 
propus va consta din: Capitolul 1: Introducere – capitol suplimentar; Capitolul 2: Conţinutul 
şi obiectivele principale ale planului Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană; 
Capitolul 3: Starea actuală a mediului în zona Modificare PUZ zona industrială Roşia 
Montană – prezentata alternativa 0 a proiectului; Capitolul 4: Aspecte actuale de mediu 
relevante pentru zona Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană - caracteristicile de 
mediu ale zonei şi problemele de mediu relevante pentru zona PUZ; Capitolul 5: 
Obiectivele de protecţia mediului relevante pentru Modificare PUZ zona industrială Roşia 
Montană; Capitolul 6: Metodologia de evaluare a efectelor asupra mediului generate de 
Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană – este introdus suplimentar considerandu-
se util si necesar; Capitolul 7: Evaluarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului 
asociate Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană; Capitolul 8: Măsuri de prevenire 
şi de reducere a efectelor negative asupra mediului ca urmare a implementării prevederilor 
Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană; Capitolul 9: Evaluarea alternativelor; 
Capitolul 10: Propuneri privind monitorizarea efectelor semnificative ale implementării 
Planului - Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană; Capitolul 11: Rezumat fără 
caracter tehnic; Capitolul 12: Concluzii şi recomandări – introdus suplimentar fiind 
considerat necesar, in care vor fi prezentate concluziile la evaluarea de mediu a PUZ şi 
recomandările necesar fi luate în considerare la elaborarea formei finale a PUZ. 

D-na Chiriac solicita participantilor aprobarea acestei propuneri de continut al 
Raportului de mediu si inainte de aceasta observatii sau modificari considerate necesare la 
aceasta propunere de continut. 

D-na Barbat sugereaza evaluarea si eventual completarea continutului pe capitole, 
pe parcusul procedurii, atunci cand va fi necesar. 

 
Titularul de plan, prin Dl. Horea Avram solicita membrilor Grupului de lucru 

nominalizarea altor planuri sau programe care pot influenta sau care sunt influentate de 
PUZ analizat. Membrii GL au mentionat urmatoarele planuri: Planul de Incetare a Activitatii 
– RosiaMin (dl.Sorin Babut - RosiaMin), Planului General de Urbanism (PUG) pentru 
localitatile implicate (dl.Horea Avram - RMGC); Planurile de Amenajament Silvic al 
localitatilor implicate (d-na Joldis Tatiana – Primaria Bucium); Planul de Actiune pentru 
Mediu Regional/ Local si Planul de Management al Deseurilor la nivel Regional/ Local (d-na 
Doina Barbat – APM Alba); Planul de Management la nivel bazinal - Mures (dna. Doina 
Popovici – SGA Turda); Planul National de Restaurare Monumente Istorice (dl. Matei 
Drimbarean - Dir Jud. de Cultura); Planul judetean si local de Analiza si Acoperirea 
Riscurilor (dl.Gruia – Inspectoratul pt Situatii de Urgenta ”Alba Iulia” ); Planul privind 
hazardul la nivel de regional si judetean (d-na Marginean Eugenia – Consiliul Judetean 
Alba); Strategia Locala de Dezvoltare a orasului Abrud (d-na Plesa – Primaria Abrud); 
Studiu Pedologic referitor la calitatea solului, realizat de Institutul de Cercetari Pedologice si 
Agrochimice Bucuresti (dl. Marginean Ioan - OSPA Alba); Plan local/regional pe sanatate 
(ASP Alba ???); PUZ Zona Istorica Rosia Montana; Planul de Amenajare a Teritoriului 
Judetean- Alba (2001); Strategia de Dezvoltare a Judetului Alba (draft); Plan de dezvoltare 
a activitatilor alternative mineritului (Alburnus Maior). 
 La punctul 3 de pe ordinea de zi D-na Chiriac prezinta factorii/aspectele de mediu 
prevăzuţi în HG nr. 1076/2004 şi în Anexa I la Directiva SEA, şi anume: biodiversitatea; 
populaţia; sănătatea umană; fauna; flora; solul/utilizarea terenului; apa; aerul; factorii 
climatici; valorile materiale; patrimoniul cultural; patrimoniul arhitectonic şi arheologic; 
peisajul. 






