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MMGA_0157

Propunerea

Cum se va realiza transportul in siguranta al cianurii, avand in vedere ca in cursul anului 2006 pe Valea
Ariesului s-au produs foarte multe alunecari de teren iar in foarte mare parte a tarii s-au produs inundatii
majore care au distrus drumuri publice si nationale?
Cu privire la transportul cianurilor, RMGC se angajează să respecte toate cerinţele legislative naţionale şi
UE în acest domeniu, şi să impună respectarea acestor obligaţii furnizorilor săi pentru a asigura că toate
cerinţele de transport în siguranţă a oricăror substanţe chimice sunt îndeplinite.
În plus, societatea noastră şi furnizorii noştri vor adera la liniile directoare ale Grupului Sectorului de
Cianuri al UE (CEFIC) pentru depozitarea, manipularea şi distribuţia cianurilor alcaline. CEFIC stabileşte
standardele şi cerinţele de conformare cu Directivele UE, ce reglementează transportul a mii de substanţe
periculoase de toate tipurile care tranzitează zilnic UE.
RMGC este şi semnatar al Codului Internaţional al Managementului Cianurilor (ICMI), o practică
recunoscută pe plan internaţional privind managementul cianurilor în industria minieră auriferă; RMGC
va solicita, de asemenea, furnizorilor săi să semneze şi să se supună ICMI, iar funcţionarea uzinei de la
Roşia Montana va fi certificata ICMI. Va urma, de asemenea, un audit periodic, riguros şi independent al
sistemului de management al cianurilor.
Deoarece RMGC nu va fi certificat pentru transportul cianurilor, nu va face acest lucru. O companie cu
experienţă, care este certificată conform legislaţiei naţionale pentru transportul substanţelor periculoase şi
circulaţiei pe drumurile publice, cât şi conform standardelor CEFIC şi ICMI, va fi selectată şi monitorizată
de către producător şi utilizator.

Soluţia de
rezolvare

Cianura în formă solidă, de brichete (nu ca lichid), va fi transportată cu containere standard ISO special
proiectate pentru a fi rezistente la accident sau deteriorare, ce vor fi certificate şi verificate în conformitate
cu legislaţia pentru transportul substanţelor periculoase şi vor respecta normele de circulaţie pe drumurile
publice. RMGC intenţionează să maximizeze utilizarea căii ferate pentru transport, până la un depou de
cale ferată în apropiere de amplasamentul proiectului. Înainte de începerea funcţionarii uzinei va fi
realizată o analiză detaliată a traseului pentru a identifica toate alternativele de traseu de transport,
riscurile potenţiale şi măsurile necesare pentru atenuarea acestora. Analiza va fi realizată, pe cât posibil,
foarte aproape de data începerii operaţiunilor, pentru a beneficia de cele mai recente îmbunătăţiri aduse
reţelelor de cale ferată şi drumurilor, conform standardelor UE şi cu respectarea normelor, restricţiilor şi
recomandărilor de utilizare a traseului, impuse de administratorul drumurilor respective şi alte autorităţi
publice, în conformitate cu legislaţia naţională în acest domeniu.
Pe porţiunea de traseu în care vom folosi autotrenuri, procedura noastră de operare va fi, probabil, să
grupăm transportul în convoaie de 12 camioane o dată pe săptămână, pentru a reduce riscul accidentelor.
Transportul va fi efectuat numai după o apreciere a condiţiilor curente şi după confirmarea posibilităţii
primirii transportului la amplasamentul proiectului. RMGC şi furnizorii săi se vor supune complet
normelor UE: ADR (ADR este Acordul European referitor la transportul rutier internaţional al produselor
periculoase) şi RID (Reglementări privind transportul internaţional pe calea ferată al produselor
periculoase), ce reglementează transportul internaţional de produse periculoase pe şosele sau pe calea
ferată.
Rutele de transport vor fi selectate în colaborare cu autorităţile de administrare şi circulaţie astfel încât să
se evite pericolele, iar comunicarea permanentă în timpul procesului de tranzit va asigura siguranţa livrării
la amplasamentul stabilit. La livrare, brichetele de cianură vor fi dizolvate direct într-un container sigur şi

nu vor părăsi amplasamentul uzinei de prelucrare. Capacitatea de înmagazinare a cianurilor din
amplasamentul Roşia Montana va fi suficientă pentru a garanta funcţionarea continua şi pentru a permite
flexibilitatea livrării în scopul evitării accidentelor neprevăzute, precum drumuri proaste sau vreme
nefavorabilă.
Conform liniilor directoare CEFIC şi Codului ICMI, firmelor de aprovizionare şi transport li se cere să aibă
în vedere şi rute alternative. Înainte de realizarea transportului, ei sunt responsabili pentru asigurarea:
siguranţei traseului şi la livrare; în planificarea rutei de transport, ei vor ţine cont de condiţiile atmosferice
precum ploi abudente. Din aceste motiv şi altele similare, este preferabil transportul pe calea ferată decât
pe autostrăzi.
Reglementarile UE pentru transportul materialelor periculoase sunt specifice şi bine testate. Aceste
reglementări includ unele dintre următoarele cerinţe:
• Transporturile trebuie oprite pe durata condiţiilor atmosferice aspre şi nu vor reporni până când
condiţiile nu sunt confirmate ca fiind adecvate.
• Transportul rutier şi pe calea ferată este reglementat de normele UE: ADR şi RID.
• Certificare UE a şoferilor companiilor transportatoare.
• Şoferii trebuie să aibă o licenţă ADR, clasa 6.
• Şoferii trebuie să aibă un “certificat de pregătire pentru cianura de sodiu”.
• Toţi furnizorii trebuie să fie afiliaţi CEFIC.
•
Vor avea un Certificat ADR valabil pentru cianura de sodiu pentru containere standard ISO
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Propunerea

Soluţia de
rezolvare

De ce, in raportul la studiul de evaluare a impactului, nu este prezentata o ruta finala a transportului de
cianura?
Un traseu final preferat pentru transportul cianurii nu va fi ales până în apropierea datei la care cianura va
fi transportată, deoarece infrastructura şi rutele regionale sunt într-un stadiu constant de modificare, iar
RMGC doreşte să aleagă ruta cea mai bună. Înainte de începerea funcţionarii uzinei, în colaborare cu
autorităţile de administraţie şi circulaţie rutieră, se va realiza o analiză detaliată a traseului pentru a
identifica toate alternativele de traseu, riscurile potenţiale şi măsurile necesare pentru atenuarea acestora.
Analiza va fi realizată, pe cât posibil, foarte aproape de data începerii operaţiunilor, pentru a beneficia de
cele mai recente îmbunătăţiri aduse reţelelor de cale ferată şi drumuri, conform standardelor UE şi cu
respectarea normelor, restricţiilor şi recomandărilor de utilizare a traseului, impuse de administratorul
drumurilor respective, poliţia rutieră şi alte autorităţi publice, în conformitate cu legislaţia naţională în
acest domeniu.
RMGC se angajează să respecte toate cerinţele pentru a asigura transportul oricăror materiale periculoase
în condiţii de siguranţă. RMGC şi furnizorii săi vor adera la liniile directoare ale Grupului Sectorului de
Cianuri al UE (CEFIC) pentru depozitarea, manipularea şi distribuţia cianurilor alcaline. CEFIC stabileşte
standardele şi cere respectarea Directivelor UE, reglementând transportul a mii de substanţe periculoase
de toate tipurile care tranzitează zilnic UE. Şi RMGC este semnatar al Codului Internaţional de
Management al Cianurilor (ICMI), o practică recunoscută pe plan internaţional privind managementul
cianurilor în industria minieră auriferă; RMGC va solicita, de asemenea, furnizorilor săi să semneze şi să se
supună ICMI, iar operaţiile uzinei de prelucrare de la Roşia Montană vor fi certificate ICMI. Va urma, de
asemenea, un audit periodic, riguros şi independent al sistemului de management al cianurilor.
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Propunerea

Ce fel de asigurare da compania in cazul in care are loc un accident in timpul transportului cianurii?
RMGC se angajează să respecte legislaţia naţională şi UE în acest domeniu şi, de asemenea, să impună
aceste obligaţii furnizorilor săi pentru a asigura că toate cerinţele de transport în siguranţă a oricăror
materiale periculoase sunt respectate.
RMGC şi furnizorii săi vor adera la standardele Grupului Sectorului de Cianuri al UE (CEFIC) pentru
depozitarea, manipularea şi distribuţia cianurilor alcaline. CEFIC stabileşte standardele şi cere respectarea
Directivelor UE, reglementând transportul a mii de substanţe periculoase de toate tipurile care tranzitează
zilnic UE, cu permisul ADR cerut (ADR este Acordul european pentru transportul rutier internaţional al
materialelor periculoase).

Soluţia de
rezolvare

Şi RMGC este semnatar al Codului Internaţional de Management al Cianurilor (ICMI), o practică
recunoscută pe plan internaţional privind managementul cianurilor în industria minieră auriferă; RMGC
va solicita, de asemenea, furnizorilor săi să semneze şi să se supună ICMI, iar operaţiile uzinei de
prelucrare de la Roşia Montană vor fi certificate ICMI. Va urma, de asemenea, un audit periodic, riguros şi
independent al sistemului de management al cianurilor.
Codul Internaţional al Managementului Cianurilor are, printre altele, următoarele prevederi:
• Protejează comunităţile şi mediul înconjurător în timpul transportului cianurii;
• Stabileşte, prin acorduri scrise, responsabilităţi clare privind siguranţa, securitatea, prevenirea,
pregătirea şi răspunsul la situaţii de urgenţă;
• Cere transportatorilor de cianuri să implementeze planuri corespunzătoare de răspuns la situaţii
de urgenţă şi să angajeze măsuri adecvate pentru managementul cianurilor.
Pe lângă condiţiile ICMI, transportul produselor periculoase se supune Directivelor UE referitoare la
Sănătate, Siguranţă şi Transport, care sunt transpuse în norme pentru Statele Membre. De asemenea,
Directiva UE nr. 2004/35/CE pentru garanţia de mediu în ceea ce priveşte prevenirea şi remedierea
daunelor asupra mediului, stabileşte cadrul general pentru garanţia de mediu inclusiv pentru transportul
rutier, feroviar, ape din interiorul graniţelor, maritim şi aerian a materialelor periculoase sau poluante.
Prin urmare, pe lângă obligaţiile de asigurare ce vor fi asumate de furnizorii RMGC pentru servicii de
transport, la momentul în care va incepe funcţionarea şi de îndată ce va fi transpus în legislaţia naţională,
RMGC se va conforma reglementărilor şi codurilor UE pentru astfel de asigurări, după cum va fi cazul.
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Propunerea

Ce cai de acces se vor utiliza pentru aprovizionarea Rosiei Montane? Se vor folosi calea ferata Alba Iulia Zlatna si soseaua nationala care strabate Zlatna?
Ce impact vor avea toate acestea asupra Zlatnei?
RMGC înţelege că transportul persoanelor şi al materialelor este o sarcină dificilă date fiind condiţiile
infrastructurii de transport din acest moment din România. În consecinţă, raportul EIM prezintă opţiuni
de trasee de aprovizionare ale proiectului. În timpul operaţiunilor, RMGC intenţionează să maximizeze
utilizarea căii ferate pentru transport, până la o staţie de cale ferată apropiată de amplasamentul
proiectului.
Când se vor utiliza camioane, procedura noastră de operare va fi, probabil, să grupăm transportul în
convoaie de 12 camioane o dată pe săptămână, pentru a reduce riscul accidentelor. Transportul va fi
efectuat numai după o apreciere a condiţiilor curente şi după confirmarea posibilităţii primirii
transportului la amplasamentul proiectului. RMGC şi furnizorii vor respecta pe deplin normele UE, ADR
(Acordul European pentru transportul rutier internaţional al produselor periculoase) şi RID (Reglementari
pentru transportul internaţional pe calea ferată al produselor periculoase), ce reglementează transportul
internaţional de produse periculoase pe şosele sau pe calea ferată.

Soluţia de
rezolvare

Traseele de transport vor fi selectate în colaborare cu autorităţile de administraţie şi rutiere pentru a evita
pericolele, iar comunicarea permanentă în timpul procesului de tranzit va asigura livrarea în siguranţă la
amplasamentul stabilit. La livrare, cianurile solide vor fi dizolvate direct într-un container sigur şi nu vor
părăsi amplasamentul proiectului pe toată durata desfaşurării procesului. Capacitatea de înmagazinare a
cianurilor din amplasamentul Roşia Montană va fi suficientă pentru a garanta continuitatea activitătii şi,
de asemenea, pentru a permite flexibilitate în livrări în scopul evitării riscurilor neprevăzute, precum
drumuri proaste sau vreme nefavorabilă. Gradul de impact asupra Zlatnei va diferi în funcţie de această
apreciere importantă. Într-una din variantele de traseu, Zlatna ar putea fi selectată ca staţie feroviară de
descărcare pentru livrările de cianură, cu transport rutier până la amplasamentul proiectului.
EIM declară că RMGC va efectua o verificare pentru a furniza noi informaţii; această verificare va include o
strategie robustă de atenuare şi va permite mai multe prevederi detaliate pentru cazuri specifice. Noua
verificare propusă va furniza informaţii despre condiţiile din Zlatna, iar comunitatea va fi consultată cu
privire la îngrijorările ei. Evaluarea impactului transportului va identifica categoriile de impact, inclusiv
creşterea volumului de trafic greu, zgomot şi vibraţii, precum şi potenţialul de accidente şi deversarea de
substanţe periculoase.
RMGC se angajează să respecte legislaţia naţională şi UE în acest domeniu şi, de asemenea, să impună
aceste obligaţii furnizorilor săi pentru a asigura că toate cerinţele pentru un transport în deplină siguranţă
al oricăror materiale periculoase sunt îndeplinite. De asemenea, RMGC şi furnizorii săi vor adera la
standardele Grupului Sectorului de Cianuri al UE (CEFIC) pentru depozitarea, manipularea şi distribuţia
cianurilor alcaline. CEFIC stabileşte standardele şi cere respectarea cu Directivele UE, reglementând
transportul a mii de substanţe periculoase de toate tipurile care tranzitează zilnic UE. Şi RMGC este
semnatar al Codului Internaţional de Management al Cianurilor (ICMI), o practică recunoscută pe plan
internaţional privind managementul cianurilor în industria minieră auriferă; RMGC va solicita, de
asemenea, furnizorilor săi să semneze şi să se supună ICMI, iar operaţiile uzinei de prelucrare de la Roşia
Montana vor fi certificate ICMI. Va urma, de asemenea, un audit periodic, riguros şi independent al
sistemului de management al cianurilor.
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Propunerea

Soluţia de
rezolvare

Referitor la infrastructura, considera ca activitatile vor distruge drumurile din cauza transportului cu
masini de mare tonaj. Vor fi afectate atat drumurile principale cat si cele laterale, care vor fi utilizate la
maximum.
RMGC înţelege că proiectul propus poate afecta drumurile şi are un angajament de întreţinere şi
construcţie prin care se va asigura nedegradarea infrastructurii.
Prin plata licenţei de transport, taxe de combustibil şi drum, contribuţie cu fonduri prin protocoale
semnate cu Abrud şi alte oraşe, RMGC va plăti sau va ajuta la plata pentru construcţia şi întreţinerea
drumurilor şi infrastructurii afectate de proiectul propus.
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Propunerea

Vor circula doua camioane de cianuri pe sosele romanesti in fiecare zi. Avand in vedere frecventa
transporturilor, cu toate masurile de protectie care pot fi luate riscul de accident este considerabil. Cu ce
drept supune RMGC populatia Romaniei la un astfel de risc?
Petentul are dreptate că, în timpul operaţiunilor, va fi necesară o medie de aproximativ două camioane de
cianură pe zi. Pe durata operaţiunilor, planul nostru este să maximizăm utilizarea căii ferate până la o
staţie de cale ferată apropiată de amplasamentul proiectului ori de câte ori este posibil. Când se vor utiliza
camioane, procedura noastră de operare va fi, probabil, să grupăm transportul în convoaie de 12 camioane
o dată pe săptămână, pentru a reduce riscul posibil de accident. Transportul va fi efectuat numai după o
apreciere a condiţiilor curente şi după confirmarea posibilităţii de primire a transportului la
amplasamentul proiectului. RMGC şi furnizorii vor respecta pe deplin normele UE, ADR, Acordul
European referitor la transportul rutier internaţional al produselor periculoase şi RID, ce reglementează
transportul internaţional de produse periculoase pe şosele sau pe calea ferată.
Traseele de transport vor fi selectate în colaborare cu autorităţile de administraţie şi rutiere pentru a evita
pericolele, iar comunicarea permanentă în timpul procesului de tranzit va asigura livrarea în siguranţă la
amplasamentul stabilit. La livrare, cianurile solide vor fi dizolvate direct într-un container sigur şi nu vor
părăsi amplasamentul proiectului pe toată durata desfaşurării procesului. Capacitatea de înmagazinare a
cianurilor din amplasamentul Roşia Montană va fi suficientă pentru a garanta continuitatea activitatii şi,
de asemenea, pentru a permite flexibilitate în livrări în scopul evitării riscurilor neprevăzute, precum
drumuri proaste sau vreme nefavorabilă.

Soluţia de
rezolvare

RMGC se angajează să respecte legislaţia naţională şi UE în acest domeniu şi, de asemenea, să impună
aceste obligaţii furnizorilor săi pentru a asigura că toate cerinţele pentru un transport în deplină siguranţă
al oricăror materiale periculoase sunt îndeplinite. De asemenea, RMGC şi furnizorii săi vor adera la
standardele Grupului Sectorului de Cianuri al UE (CEFIC) pentru depozitarea, manipularea şi distribuţia
cianurilor alcaline. CEFIC stabileşte standardele şi cere respectarea Directivelor UE, reglementând
transportul a mii de substanţe periculoase de toate tipurile care tranzitează zilnic UE. Şi RMGC este
semnatar al Codului Internaţional de Management al Cianurilor (ICMI), o practică recunoscută pe plan
internaţional privind managementul cianurilor în industria minieră auriferă; RMGC va solicita, de
asemenea, furnizorilor săi să semneze şi să se supună ICMI, iar operaţiile uzinei de prelucrare de la Roşia
Montană vor fi certificate ICMI. Va urma, de asemenea, un audit periodic, riguros şi independent al
sistemului de management al cianurilor.
Deoarece RMGC nu va fi certificat pentru transportul cianurilor, nu va face acest lucru. O companie cu
experientă, calificată conform standardelor CEFIC, normelor UE si ICMI, va fi selectată şi monitorizată de
către producător şi utilizator. Cianura în formă solidă, de brichete (nu ca lichid), va fi transportată cu
containere standard ISO special proiectate pentru a fi rezistente la accident sau deteriorare, ce vor fi
certificate şi verificate periodic în conformitate cu legislaţia pentru transportul substanţelor periculoase şi
vor respecta normele de circulaţie pe drumurile publice. Înainte de începerea funcţionării va fi realizată o
analiză detaliată a traseului pentru a identifica toate alternativele de traseu de transport, riscurile
potenţiale şi măsurile necesare pentru atenuarea acestora. Analiza va fi realizată, pe cât posibil, foarte
aproape de data începerii operaţiunilor, pentru a beneficia de cele mai recente îmbunătăţiri aduse reţelelor
de cale ferată şi autostrăzilor, conform standardelor UE şi cu respectarea normelor, restricţiilor şi
recomandărilor de utilizare a traseului, impuse de administratorul drumurilor respective şi alte autorităţi
publice, în conformitate cu legislaţia naţională în acest domeniu.
RMGC va adera la regulile stricte şi deja stabilite de UE pentru transportul produselor periculoase. Ca şi în

cazul multor activităţi industriale, aderarea la normele guvernamentale de securitate demonstrate, va
reduce riscul asupra comunităţilor şi lucrătorilor.
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Propunerea

Jumatate de milion de tone de cianura vor trece, in decursul anilor, prin Romania si vor fi ingropate in
Apuseni. In acest proiect, RMGC nu isi asuma riscurile tranzitului cianurii prin Romania.
Cantitatea de cianură de sodiu ce va fi folosită în procesul cărbune-în-leşie pentru extracţia aurului (CIL) va
fi între 11 şi 13 mii tone /an, mai puţin de 200 mii tone pe durata de viaţă a proiectului. Cea mai mare
parte a cianurii va fi recuperată în uzină după cum este ilustrat în Planşa 4.1.15 şi prezentat în Secţiunea
2.3.3, Capitolul 4.1 Apa, din Raportul EIM. Însă o cantitate reziduală va rămâne în steril. Sterilele tratate
reprezintă singura sursă a Proiectului de apă reziduală de proces. Concentraţiile cianurii reziduale din
tulbureala de steril tratată vor trebui să se conformeze Directivei UE privind deşeurile miniere care
stipulează o valoare maximă de 10 mg/l CNWAD (weak acid disociabile - cianuri uşor eliberabile). Cianura va
fi prezentă ca potenţial poluant al apelor de suprafaţă pe amplasament numai în faza de exploatare şi în
primii un an sau doi după închidere. Modelarea concentraţiilor previzibile din iazul de decantare a arătat
că tulbureala de steril tratată este de aşteptat să conţină 2 – 7 mg/l cianuri totale. Prin degradarea
ulterioară, concentraţiile se vor reduce până la valori sub cele din standardele pentru ape de suprafaţă (0,1
mg/l) în termen de 1-3 ani de la închidere. Un efect colateral acestei tratări este şi îndepărtarea multora
dintre metalele care ar putea apărea în fluxul apelor uzate tehnologice. Evaluarea compoziţiei chimice
probabile a levigatului de steril, pe baza testelor efectuate, este sintetizată în Tabelul 4.1-18 (Secţiunea
4.3.), Capitolul 4.1 Apa din raportul EIM. Schiţa de ma jos ilustrează complexitatea proceselor de
descompunere/degradare prin care trece CN după descărcare în iaz.

Soluţia de
rezolvare

După decantare, apa este recirculată în proces; în iaz, pe toată perioada staţionării, au loc procese: de
degradare/descompunere naturală a cianurilor, de hidroliză, volatilizare, fotooxidare, biooxidare,
complexare/ decomplexare, adsorbţie pe precipitate, diluţie datorită precipitaţiilor etc.
Conform datelor obţinute pe perioada de operare în diferite mine, se evidenţiază eficienţe variabile de

reducere a cianurilor (de la 23-38% la 57-76% pentru cianuri totale, respectiv de la
21-42% la 71-80% pentru cianuri uşor eliberabile- WAD), funcţie de anotimp (temperatură).
În medie, s-a luat în considerare o reducere de cca. 50% a concentraţiei de CNt în iaz pe perioada operării.
Conform modelării procesului de degradare/descompunere, după încetarea funcţionării este posibilă o
reducere în primii trei ani, chiar până la 0,1 mg CNt/l.
Cea mai mare parte (90%) din cantitatea de cianuri degradată (media de 50%) se realizează prin
hidroliză/volatilizare sub formă de acid cianhidric. Modelarea matematică a concentraţiei de acid
cianhidric în zona iazului de decantare a condus la o concentraţie maximă orară de 382 μg/m3 faţă de 5000
μg/m3, concentraţie limită în emisii impusă prin Ord. 462 al MMGA.
Cianurile nu vor fi îngropate în Munţii Apuseni. Cianura folosită în etapa de procesare va fi controlată în
concordanţă cu standardele UE şi prevederile Codului Internaţional de Management al Cianurii (ICMCwww.cyanidecode.org ), şi păstrată în siguranţă pe amplasamentul uzinei de procesare, pentru a preveni
orice scurgeri potenţiale. Cianura şi compuşii acesteia vor fi supuşi detoxifierii prin procedeul
INCO(DETOX) considerat Cea Mai Bună Tehnică Disponibilă (BAT - best available tehnique), conform
documentul BREF [1], iar sterilele de procesare vor fi deversate în iazul de decantare conform Directivei
UE privind reziduurile miniere. In condiţii atmosferice normale, cianura se descompune (biodegradează
sub incidenţa radiaţiei ultraviolete) rapid în substanţe nepericuloase, practic inerte.
RMGC se angajează să respecte legislaţia naţională şi UE în acest domeniu şi, de asemenea, să impună
aceste obligaţii furnizorilor săi pentru a asigura că toate cerinţele pentru un transport în deplină siguranţă
al oricăror materiale periculoase sunt îndeplinite. De asemenea, RMGC şi furnizorii săi vor adera la
standardele Grupului Sectorului de Cianuri al UE (CEFIC) pentru depozitarea, manipularea şi distribuţia
cianurilor alcaline. CEFIC stabileşte standardele şi cere respectarea Directivelor UE, reglementând
transportul a mii de substanţe periculoase de toate tipurile care tranzitează zilnic UE. Şi RMGC este
semnatar al Codului Internaţional de Management al Cianurilor (ICMI), o practică recunoscută pe plan
internaţional privind managementul cianurilor în industria minieră auriferă; RMGC va solicita, de
asemenea, furnizorilor săi să semneze şi să se supună ICMI, iar operaţiile uzinei de prelucrare de la Roşia
Montana vor fi certificate ICMI. Va urma, de asemenea, un audit periodic, riguros şi independent al
sistemului de management al cianurilor.
Deoarece RMGC nu va fi certificată pentru transportul cianurilor, nu va face acest lucru. O companie cu
experienţă, care este calificată conform legislaţiei naţionale pentru transportul substanţelor periculoase şi
circulaţiei pe drumurile publice, cât şi conform standardelor CEFIC şi ICMI, va fi selectată şi monitorizată
de către producător şi utilizator. Cianura în formă solidă, de brichete (nu ca lichid), va fi transportată cu
containere standard ISO special proiectate pentru a fi rezistente la accident sau deteriorare, ce vor fi
certificate şi verificate în conformitate cu legislaţia pentru transportul substanţelor periculoase şi vor
respecta normele de circulaţie pe drumurile publice.
Pe durata operaţiunilor, planul nostru este să maximizăm utilizarea căii ferate până la o staţie de cale
ferată apropiată de amplasamentul proiectului. Înainte de începerea operării uzinei, se va realiza o analiză
detaliată a traseului pentru a identifica toate alternativele de traseu de transport, riscurile potenţiale şi
măsurile necesare pentru atenuarea acestora. Analiza va fi realizată, pe cât posibil, foarte aproape de
începutul operaţiunilor, pentru a beneficia de cele mai recente îmbunătăţiri aduse reţelelor de cale ferată şi
autostrăzilor, conform standardelor UE şi cu respectarea normelor, restricţiilor şi recomandărilor de
utilizare a traseului, impuse de administratorul drumurilor respective şi alte autorităţi publice, în
conformitate cu legislaţia naţională îin acest domeniu.
Când se vor utiliza camioane, procedura noastră de operare va fi, probabil, să grupăm transportul în
convoaie de 12 camioane o dată pe săptămână, pentru a reduce riscul accidentelor. Transportul va fi
efectuat numai după o apreciere a condiţiilor curente şi după confirmarea posibilităţii primirii
transportului la amplasamentul proiectului. RMGC şi furnizorii vor respecta pe deplin normele UE, ADR
(Acordul European pentru transportul rutier internaţional al produselor periculoase) şi RID, ce reglementează
transportul internaţional de produse periculoase pe şosele sau pe calea ferată.
Traseele de transport vor fi selectate în colaborare cu autorităţile de administraţie şi rutiere pentru a evita
pericolele, iar comunicarea permanentă în timpul procesului de tranzit va asigura livrarea în siguranţă la

amplasamentul stabilit. La livrare, cianurile solide vor fi dizolvate direct într-un container sigur şi nu vor
părăsi amplasamentul proiectului pe toată durata desfaşurării procesului. Capacitatea de înmagazinare a
cianurilor din amplasamentul Roşia Montană va fi suficientă pentru a garanta continuitatea activităţii şi,
de asemenea, pentru a permite flexibilitate în livrări în scopul evitării riscurilor neprevăzute, precum
drumuri proaste sau vreme nefavorabilă.
Referinţe:
[1] Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities. (Cele mai bune
tehnici disponibile pentru managementul sterilelor şi rocilor sărace în activităţi miniere) EUROPEAN
COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL JRC JOINT RESEARCH CENTRE, Institute for Prospective
Technological Studies, Technologies for Sustainable Development, European IPPC Bureau, Final Report,
July 2004 (http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm)
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Propunerea

RMGC nu isi asuma riscurile tranzitului cianurii prin Romania.
Cu privire la transportul cianurilor, RMGC se angajează să respecte toate cerinţele legislative naţionale şi
UE în acest domeniu, şi să impună respectarea acestor obligaţii furnizorilor săi pentru a asigura că toate
cerinţele de transport în siguranţă a oricăror substanţe chimice sunt îndeplinite. Pe lângă acest
angajament, societatea noastră şi furnizorii noştri vor adera la liniile directoare ale Grupului Sectorului de
Cianuri al UE (CEFIC) pentru depozitarea, manipularea şi distribuţia cianurilor alcaline. CEFIC stabileşte
standardele şi cerinţele de conformare cu Directivele UE, ce reglementeaza transportul a mii de substanţe
periculoase de toate tipurile care tranzitează zilnic UE. Şi RMGC este semnatar al Codului Internaţional de
Management al Cianurilor (ICMI), o practică recunoscută pe plan internaţional privind managementul
cianurilor în industria minieră auriferă; RMGC va solicita, de asemenea, furnizorilor săi să semneze şi să se
conformeze ICMI, iar operaţiile uzinei de prelucrare de la Roşia Montană vor fi certificate ICMI. Va urma,
de asemenea, un audit periodic, riguros şi independent al sistemului de management al cianurilor.

Soluţia de
rezolvare

Deoarece RMGC nu va fi certificat pentru transportul cianurilor, nu va face acest lucru. O companie cu
experientă, calificată conform standardelor CEFIC, normelor UE şi ICMI, va fi selectată şi monitorizată de
către producător şi utilizator. Cianura în formă solidă, de brichete (nu ca lichid), va fi transportată cu
containere standard ISO special proiectate pentru a fi rezistente la accident sau deteriorare, ce vor fi
certificate şi verificate periodic în conformitate cu legislaţia pentru transportul substanţelor periculoase şi
vor respecta normele de circulaţie pe drumurile publice. RMGC intenţionează să maximizeze utilizarea căii
ferate pentru transport, până la un depou de cale ferată în apropiere de amplasamentul proiectului. Înainte
de începerea funcţionarii uzinei, va fi realizată o analiză detaliată a traseului pentru a identifica toate
alternativele de traseu de transport, riscurile potenţiale şi măsurile necesare pentru atenuarea acestora.
Analiza va fi realizată, pe cât posibil, foarte aproape de data începerii operaţiunilor, pentru a beneficia de
cele mai recente îmbunătăţiri aduse reţelelor de cale ferată şi autostrăzilor, conform standardelor UE şi cu
respectarea normelor, restricţiilor şi recomandărilor de utilizare a traseului, impuse de administratorul
drumurilor respective şi alte autorităţi publice, în conformitate cu legislaţia naţională în acest domeniu.
Pe porţiunea de traseu în care vom folosi autotrenuri, procedura noastră de operare va fi, probabil, să
grupăm transportul în convoaie de 12 camioane o dată pe săptămână, pentru a reduce riscul accidentelor.
Transportul va fi efectuat numai după o apreciere a condiţiilor curente şi după confirmarea posibilităţii
primirii transportului la amplasamentul proiectului. RMGC şi furnizorii săi vor respecta pe deplin normele
UE, ADR şi RID, ce reglementează transportul internaţional de produse periculoase pe şosele sau pe calea
ferată.
Rutele de transport vor fi selectate în colaborare cu autorităţile de administrare şi circulaţie astfel încât să
se evite pericolele, iar comunicarea permanentă în timpul procesului de tranzit va asigura siguranţa livrării
la amplasamentul stabilit. La livrare, brichetele de cianură vor fi dizolvate direct într-un container sigur şi
nu vor părăsi amplasamentul uzinei de prelucrare. Capacitatea de înmagazinare a cianurilor din
amplasamentul Roşia Montană va fi suficientă pentru a garanta funcţionarea continuă şi pentru a permite
flexibilitatea livrării în scopul evitării accidentelor neprevăzute, precum drumuri proaste sau vreme
nefavorabilă.
În plus, Raportul EIM prezintă Planul RMGC de prevenire a poluarilor accidentale (Planul I). Obiectul
acestui Plan include coridoare de tranzit pentru transportul de materiale, inclusiv cianura. Acest plan
stabileşte procedurile de bază pentru echipele de intervenţie în caz de urgenţe ale companiei, ce se ocupa

cu astfel de accidente şi asigură un răspuns rapid la orice nevoie de curăţare specializată. Suplimentar,
Planul de Management al Cianurilor (inclus în raportul EIM ca Planul G) stabileşte responsabilităţile
specifice privind precauţia faţă de cianuri în timpul transportului, incluzând intenţia RMGC de a pregăti
contracte scrise cu producătorii şi transportatorii de cianuri cu privire la responsabilitatea pentru
probleme de sănătate, siguranţă şi mediu înconjurător.
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Propunerea

Transportul nesigur al cianurilor
Cu privire la transportul cianurilor, RMGC se angajează să respecte toate cerinţele legislative naţionale şi
UE în acest domeniu, şi să impună respectarea acestor obligaţii furnizorilor săi pentru a asigura că toate
cerinţele de transport în siguranţă a oricăror substanţe chimice sunt îndeplinite. În plus, societatea noastră
şi furnizorii noştri vor adera la liniile directoare ale Grupului Sectorului de Cianuri al UE (CEFIC) pentru
depozitarea, manipularea şi distribuţia cianurilor alcaline. CEFIC stabileşte standardele şi cerinţele de
conformare cu Directivele UE , ce reglementează transportul a mii de substanţe periculoase de toate
tipurile care tranzitează zilnic UE. RMGC este şi semnatar al Codului Internaţional al Managementului
Cianurilor (ICMI), o practică recunoscută pe plan internaţional privind managementul cianurilor în
industria minieră auriferă; RMGC va solicita, de asemenea, furnizorilor săi să semneze şi să se supună
ICMI, iar funcţionarea uzinei de la Roşia Montană va fi certificată ICMI. Va urma, de asemenea, un audit
periodic, riguros şi independent al sistemului de management al cianurilor.
RMGC nu se va ocupa de transportul cianurilor, deoarece nu va fi certificată în acest sens. O companie cu
experienţă, care este calificată conform standardelor CEFIC şi ICMI, va fi selectată şi monitorizată de către
producător şi utilizator. Cianura în formă solidă (nu ca lichid), va fi transportată cu containere standard
ISO special proiectate pentru a fi rezistente la accidente sau deteriorare. RMGC intenţionează să
maximizeze utilizarea căii ferate pentru transport, până la o staţie de cale ferată apropiată de
amplasamentul proiectului. Înainte de începerea operaţiunilor va fi realizată o analiză detaliată a traseului
pentru a identifica toate alternativele de transport, pericolele potenţiale şi măsurile necesare pentru
atenuarea acestora. Analiza va fi realizată, pe cât posibil, la începutul operaţiunilor, pentru a beneficia de
cele mai recente îmbunătăţiri aduse reţelelor de cale ferată şi autostrăzilor, conform standardelor UE.

Soluţia de
rezolvare

Pe porţiunea de traseu în care vom folosi autotrenuri, procedura noastră de operare va fi, probabil, să
grupăm transportul în convoaie de 12 camioane o dată pe săptămână, pentru a reduce riscul accidentelor.
Transportul va fi efectuat numai după o apreciere a condiţiilor curente şi după confirmarea posibilităţii
primirii transportului la amplasamentul proiectului. RMGC şi furnizorii săi se vor supune complet
normelor UE, ADR şi RID, ce reglementează transportul internaţional de produse periculoase pe şosele sau
pe calea ferată.
Rutele de transport vor fi selectate în colaborare cu autorităţile de administrare şi circulaţie astfel încât să
se evite pericolele, iar comunicarea permanentă în timpul procesului de tranzit va asigura siguranţa livrării
la amplasamentul stabilit. La livrare, brichetele de cianură vor fi dizolvate direct într-un container sigur şi
nu vor părăsi amplasamentul uzinei de prelucrare. Capacitatea de înmagazinare a cianurilor din
amplasamentul Roşia Montana va fi suficientă pentru a garanta funcţionarea continuă şi pentru a permite
flexibilitatea livrării în scopul evitării accidentelor neprevăzute, precum drumuri proaste sau vreme
nefavorabilă.
În plus, Raportul EIM prezintă Planul RMGC de prevenire a poluarilor accidentale (Planul I). Obiectul
acestui Plan include coridoare de tranzit pentru transportul de materiale, inclusiv cianura. Acest plan
stabileşte procedurile de bază pentru echipele de intervenţie în caz de urgenţe ale companiei, ce se ocupă
cu astfel de accidente şi asigură un răspuns rapid la orice nevoie de curăţare specializată. Suplimentar,
Planul de Management al Cianurilor (inclus în raportul EIM ca Planul G) stabileşte responsabilităţile
specifice privind precauţia faţă de cianuri în timpul transportului, incluzând intenţia RMGC de a pregăti
contracte scrise cu producătorii şi transportatorii de cianuri cu privire la responsabilitatea pentru

probleme de sănătate, siguranţă şi mediu înconjurător.

