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Propunerea

Se refera la iazul de decantare si subliniaza faptul ca proiectul este doar un inceput pentru ca se pregateste
un proiect asemanator si pentru comuna Bucium, adica distrugerea satelor din componenta comunei si un
alt iaz de cianura. Aceeasi companie urmareste un proiect similar pe termen lung si la Zlatna, unde mediul
este deja distrus . Aceleasi proiecte sunt preconizate si pentru Brad, Baia de Aries, Sacaram, Certeze si, de
cateva saptamani, aceeasi companie are concesiune pentru a exploata zacaminte aurifere in zona Baisoara.
La Baisoara nu s-au gasit niciodata pepite de aur, ceea ce inseamna ca Gabriel Resources va mai da un tun
si va mai lasa inca un iaz de cianura. Cum se poate vorbi de dezvoltare durabila in zona Apusenilor cu
aceste proiecte, fara turism?
Pentru o mai bună înţelegere a problemelor la care s-a făcut referire şi o informare cât mai corectă, dorim
să clarificăm eventualele confuzii după cum urmează:
În ceea ce priveşte perimetrul Bucium, Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) deţine în prezent o
licenţă de explorare. Conform prevederilor legale, s-au efectuat studii de pre-fezabilitate din care se poate
concluziona că: în cazul obţinerii unei licenţe de exploatare pentru perimetrul Bucium, există posibilitatea
folosirii iazului de decantare de la Roşia Montană şi pentru sterilul de procesare de la Bucium, deoarece
acest iaz este proiectat să înmagazineze cca. 250 milioane de steril, în timp ce cantitatea de steril care va
ajunge în iaz este de doar 215 milioane de tone. Ca urmare există o capacitate suplimentară de cca. 35
milioane de tone, care este suficientă pentru a stoca sterilul de procesare care ar fi posibil să rezulte din
exploatarea zăcământului de la Bucium şi care este estimat la cca. 17 milioane tone. Astfel, în comuna
Bucium nu va mai exista un alt iaz de decantare.

Soluţia de
rezolvare

În iazul de decantare, sterilele de procesare sunt descărcate numai după ce au trecut prin procedura de
denocivizare a sterilelor, în aşa fel încât nivelul maxim de cianură care ajunge în iaz să nu depăşească
nivelul maxim admis de 10 ppm, prevăzut de Directiva Europeană 2006/EU/21. Menţionăm că, în cazul în
care va fi obţinută licenţa de exploatare pentru Bucium şi se va lua decizia de dezvoltare a acestei
exploatări, va trebui demarat un proces de reglementare care implică şi obţinerea unui acord de mediu,
parcurgerea unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului, proces care cuprinde şi o etapă de
participare şi consultare publică înainte de luarea unei decizii. Nu se poate discuta pe actuala procedură de
reglementare posibilitatea dezvoltării unor operaţiuni viitoare în perimetre învecinate.
În ceea ce priveşte perimetrele Zlatna, Brad şi Baia de Arieş, societatea noastră nu deţine nici un fel de
licenţe de explorare/exploatare care să permită desfăşurarea unor lucrări de cercetare şi/sau exploatare.
Mai clar, RMGC nu are intenţia de a dezvolta activităţi miniere în aceste zone.
Perimetrele Certej şi Săcărâmb sunt incluse în licenţa de exploatare Certej şi aparţin unei alte societăţi,
numită S.C. Deva Gold S.A., care este titulara acestei licenţe, şi împreună cu CNCAF Minvest S.A. Deva
desfăşoară activităţi de cercetare/dezvoltare în aceste perimetre.
În perimetrul Băişoara titularul de licenţa este o alta companie denumită S.C. Rom Aur S.A., fiind o licenţă
de explorare care nu permite dezvoltarea unor activităţi miniere. Programele de cercetare geologică sunt
doar la început, ca urmare nu se poate vorbi de un zăcământ şi de viabilitatea economică a acestuia, atâta
timp cât încă nu s-au finalizat programele de cercetare.

