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Descrierea Dificultatilor 
 

 
Complexitatea procesului 

Elaborarea unui studiu de evaluare a impactului asupra mediului este un proces 
complex în orice context naţional şi cu atat mai complex în context tranfrontieră. 
 
În România nu a existat până în prezent un proiect mai complex decat Roşia 
Montană. Ca o consecinţă firească a acestui fapt, complexitatea este, de asemenea, 
caracteristica principală a studiului de evaluare a impactului RMP asupra mediului, 
incluzând implicaţiile sale economice, sociale şi culturale, precum şi strategiile de 
prevenire şi/sau diminuare a impactului.  
 
Legislaţia relevantă 
Complexitatea studiului a fost amplificată de lipsa unui  precedent în România privind 
realizarea unei exploatări miniere în conformitate cu noua legislaţie europeană 
(Directiva 2006/21/EC) şi documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici 
disponibile (BREF-MTWR) specifice deşeurilor din sectorul minier, precum şi cu 
cerinţele Instituţiilor Financiare Internaţionale şi cu Principiile Equator. Acest lucru n-
a reprezentat însă o dificultate în elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra 
mediului, ci dimpotrivă. Cerinţa conformării proiectului cu prevederile legislaţiei 
europene în curs de promovare a fost stabilită de către autorităţile competente încă din 
faza de definire a domeniului studiului de evaluare a impactului asupra mediului, iar 
adoptarea Directivei 2006/21/EC în etapa de realizare a studiului a permis stabilirea 
cu certitudine a cerinţelor de conformare a proiectului legate de gospodarirea 
deşeurilor miniere.  
Ghidurile Instituţiilor Financiare Internaţionale au permis identificarea celor mai bune 
practici acolo unde nici legislaţia naţională, nici cea europeană, nu furnizau prevederi 
pentru confomare specifice şi concrete (ex. strămutarea şi relocarea populaţiei).  
 
Abordare 

Pentru elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului, RMGC a 
identificat domeniile de expertiză profesională necesare evaluării şi a recrutat cei mai 
reputaţi experţi români şi internaţionali reprezentativi pentru domeniile identificate. 
Proiectul tehnic şi studiile detaliate privind condiţiile iniţiale de mediu, economice, 
sociale şi culturale au fost întocmite înainte de demararea evaluării şi au durat 
aproximativ şapte ani. Aceste documente au reprezentat punctul de plecare în 
elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului, care a fost un process 
dinamic, bazat pe cooperarea continuă cu proiectantul şi care a condus la realizarea 
unui studiu de evaluare a impactului asupra mediului foarte aprofundat şi bine 
documentat, care a determinat îmbunătăţirea şi completarea proiectului prin 
identificarea soluţiilor care să corecteze potenţialul impact. Echipa aleasă şi modul de 
organizare al lucrărilor a constituit un cadru de lucru stimulativ, în care dificultatile n-
au fost resimţite, chiar dacă munca a fost istovitoare.   
 
Percepţia asupra proiectului şi consultarea publicului 

Există totusi dificultăţi legate de procedura de evaluare a impactului asupra mediului 
şi acestea decurg din percepţia publicului asupra proiectului, influenţată de asocierea 
cu impactul activităţilor miniere trecute şi actuale din Roşia Montană şi cu accidentele 
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care au avut loc în sectorul extractiei metalelor preţioase. Mai mult decât atât, 
publicul din afara zonei, care nu cunoaşte şi nu a văzut realitaţile de la Roşia Montană 
şi consecinţele exploatării miniere nedurabile, percepe proiectul ca pe o potenţială 
distrugere ireversibilă a unei zone rurale tradiţionale, amplasată într-un peisaj 
mioritic. În realitate, nici măcar paşunatul nu se poate desfăşura pe roci dezgolite şi 
generatoare de ape acide şi nici dezvoltarea pentru alte activităţi a zonei nu este 
recomandată, dată fiind instabiltatea terenului datorată lucrărilor miniere subterane 
care l-au ciuruit de 2000 de ani.  
 
O altă categorie de percepţii deformate asupra proiectului este asociată suspiciunii că 
titularul de proiect nu şi-ar respecta angajamentele asumate sau că rezultatul evaluării 
impactului şţi, îndeosebi a riscului, nu este corect (ex. accidentul de rupere a barajului 
estimat ca improbabil). Există soluţie pentru diminuarea impactului chiar şi în această 
situaţie extremă de accident, cum ar fi reţinerea întregii cantităţi de fluide din iazul de 
decantare într-un sistem de poldere, amenajat în cadrul planului extern de intervenţie 
în caz de urgenţe. Îngrijorarea legată de poluarea cu cianuri asociată ruperii barajului 
este nejustificată şi deturnează atenţia de la impactul real al proiectului, care se 
manifestă de fapt asupra peisajului şi populatiei strămutate. Din păcate, cel puţin 
parţial, ambele forme de impact real mentionaţe, nu pot fi evitate nici dacă s-ar 
recurge la alte opţiuni alternative proiectului în ce priveşte dezvoltarea zonei, pentru 
că şi acestea presupun realizarea măsurilor de stabilizare a terenului şi remediere.  
 

Concluzie 

Experţii evaluatorii care au participat la realizarea studiului EIM au fost unanimi cu 
privire la soluţia de stabilizare şi remediere a zonei afectate de fostele şi actualele 
exploatări miniere din Roşia Montană. Mineritul de suprafaţă, cel puţin până la cota 
galeriilor existente rezultate din lucrările miniere subterane anterioare, urmat de 
reumplerea carierelor cu rocă sterilă compactată, asigură stabilitatea terenului şi 
închiderea galeriilor care drenează precipitaţiile, generând ape acide. În lipsa soluţiei 
aduse prin mineritul de suprafaţă, aceleaşi rezultate ar putea fi obţinute prin lucrări 
costisitoare care implică şi prabuşiri controlate ale galeriilor, nelipsite de risc. Numai 
după realizarea acestor condiţii se poate trece la remedierea suprafeţelor şi la proiecte 
de dezvoltare a zonei, cu opţiuni restrânse, limitate de calitatea terenului. Lucrările de 
refacere a zonei sunt costisitoare şi de lungă durată, necesitând o analiză 
cost/beneficiu a opţiunilor alternative în contextul celor trei dimensiuni, MEDIU – 
ECONOMIC – SOCIAL, ale dezvoltării durabile. Doar o opţiune de dezvoltare 
viabilă economic poate susţine costurile de mediu şi sociale. Aceasta este raţiunea 
pentru care experţii evaluatori susţin soluţia de refacere a zonei prin dezvoltarea unei 
exploatări miniere de suprafaţă moderne, pe baza celor mai bune tehnici disponibile. 
Este la latitudinea autorităţilor să decidă CINE o va realiza. 
 


