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Rezumat introductiv 

 
Raportul discută trei obiective şi oferă materialele stipulate în contract, respectiv hărţi 

în varianta tipărită şi de fişierele electronice de date. În primul rând a fost dezvoltată o 
cuprinzătoare bază de date geochimice pentru apă şi sedimente de râu (Obiectivul 1) cu 
ajutorul datelor din probele de apă de râu şi sedimente colectate de RMGC (n = 272) şi 
Fluvio (n = 421)  În al doilea rând, a fost determinată amprenta geochimică Roşia Montană 
(Obiectivul 2) printr-o combinaţie de i) hărţi de contaminare a bazinului, ii) modele de 
amprentare a sedimentelor compozite şi de amestecare a sedimentelor şi iii) analize cu 
izotopi de Pb. Pe baza acestor abordări, se estimează că întinderea maximă în aval a 
amprentei geochimice asociate activităţii miniere din bazinul Roşia Montană este de 24 – 30 
km aval de confluenţa Roşia/Abrud; respectiv între Valea Lupşei şi Brăzeşti. În sfârşit, au 
fost identificate puncte de pe Abrud şi Arieş pe care RMGC ar trebui să le integreze actualei 
reţele de puncte de prelevare (Obiectivul 3)  Trebuie facuta o colectare de rutina a probelor 
de apă şi sediment din toate punctele din reţeaua RMGC, astfel încât să se poată 
monitoriza, evalua şi calcula complet modelele de dispersie a contaminanţilor. 
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1 Introducere 
 
Roşia Montană, din Munţii Metaliferi, din vestul României, are o lungă tradiţie de 

exploatare a metalelor de bază şi preţioase, încă din epoca pre-romană, care a determinat 
degradarea calităţii râurilor locale în special în Valea Roşia, Abrud şi Arieş. Având în vedere 
planurile de dezvoltare a minei de aur de la Roşia Montană, a început elaborarea unui studiu 
major de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) cu mai multe componente, de către 
echipe de consultanţi locali (români) şi internaţionali. Fluvio a fost contactată de Roşia 
Montana Gold Corporation (RMGC) pentru a-şi aduce contribuţia la elaborarea EIM; 
prezentul raport conţine datele şi interpretările determinate de trei obiective specifice: 

 corelaţionarea tuturor seturilor de date geochimice (apă şi sedimente) publicate şi 
nepublicate din bazinul Abrud/Arieş şi integrarea lor în baza de date GIS 

 identificarea „amprentei” geochimice asociate activităţilor miniere trecute şi prezente 
din sub-bazinul Abrud/Arieş 

 identificarea ariilor din sub-bazinul Abrud/Arieş în care ar putea fi necesară 
monitorizarea suplimentară a mediului şi colectarea de probe de sediment 
resuspendat. 
 
Fluvio este o firmă specializată în evaluarea impactului poluării provocate de activităţi 

miniere asupra bazinelor hidrografice, în special determinate de accidente la barajele 
iazurilor de decantare. Firma a dobândit o experienţă mondială, inclusiv în calitate de 
consultant ştiinţific după recentele accidente ale barajelor iazurilor de decantare de la Porco 
de pe Rio Pilcomayo, Bolivia (Macklin et al., 1996; Hudson–Edwards et al., 2001), de la 
Aznalcóllar, pe Rio Guadiamar, Spania (Macklin et al., 1999, Hudson-Edwards et al., 2003), 
şi în judeţul Maramureş, România (Fluvio, 2000, Macklin et al., 2003, Bird et al., 2003). În 
plus, Fluvio a dobândit o însemnată experienţă în România, unde a fost angajată de 
Consiliile Judeţene Maramureş şi Satu Mare pentru investigarea impactului pe termen lung 
şi semnificaţia pentru mediu al activităţilor de exploatare a metalelor asupra calităţii apelor şi 
sedimentelor din partea de NV a României (Fluvio, 2002a; 2002b; 2003; 2004a; 2004b). 
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2 Obiectivul 1: Prezentarea informaţiilor  
 
Corelarea tuturor seturilor de date geochimice (apă şi sedimente) publicate şi 
nepublicate din bazinul Abrud/Arieş şi integrarea lor în baza de date GIS 

 
Toate datele geochimice (apă şi sedimente de râu) publicate şi nepublicate pentru 

bazinul Abrud/Arieş au fost corelate şi integrate într-o bază de date GIS Aceste date sunt: 
 

1. date semestriale de calitate a apei din râu colectate de RMGC din noiembrie 2000 până 
în noiembrie 2003 din 34 de puncte din bazinul Abrud şi de pe Arieş între Câmpeni şi 
Lunca (272 probe). NB RMGC face de asemenea determinări de rutină ale calităţii apei 
subterane în 39 de puncte din bazinul Abrud; acestea nu sunt incluse în baza de date 
geochimice deoarece nu au fost puse la dispoziţia firmei Fluvio. 

2. 102 probe de apă şi sedimente de râu colectate de Fluvio din 53 de puncte din bazinul 
Abrud/Arieş în iulie 2002 (Tabel 8-1; Figura 9.1). 

3. 106 probe de apă şi sedimente de râu colectate de Fluvio din 53 de puncte din bazinul 
Abrud/Arieş în iulie 2003 (Tabel 8-1; Figura 9.2). 

4. 164 probe de apă şi sedimente de râu şi 49 de probe din bazin, colectate de Fluvio din 
153 de puncte din bazinul Abrud/Arieş în martie 2004 (Tabel 8-1; Figurile 9.3 şi 9.4).  

 
Din iulie 2002 Fluvio a colectat şi analizat 421 probe de apă, de sedimente de râu şi 

de bazin din sub-bazinul Abrud/Arieş în (Tabel 8-1). Aceasta constituie cea mai mare şi cea 
mai extinsă bază de date geochimice disponibilă pentru sub-bazinul Abrud/Arieş. În plus, 
este singura bază de date care combină date de calitate a apei de râu şi a sedimentelor, 
permiţând astfel evaluarea potenţialelor interacţiuni chimice dintre cele două medii (ex. 
Procese de adsorbţie/ desorbţie). 

O altă sursă de date geochimice nepublicate pentru Arieş a fost identificată în 
lucrarea de doctorat a lui Ferenc Forray de la Universitatea din Cluj (Forray, 2002). Cererea 
de împrumut a acestei teze a fost adresată prin serviciul de împrumuturi între biblioteci în 
decembrie 2003, dar în martie 2004 ni s-a comunicat că lucrarea nu poate fi transmisă. Însă 
un rezumat parţial al tezei lui Forray există publicată ca fragment şi ca articol într-o revistă 
de specialitate (Forray şi Hallbauer, 2000); aceste date centralizate sunt prezentate în 
Tabelele 8-2 şi respectiv 8-3. NB aceste date nu au fost incluse în baza de date geochimice 
deoarece nu se cunosc exact punctele de prelevare şi procedurile de prelevare şi analiză. 

2.1 Prelevare de probe pe teren şi analiza metalelor în laborator 

În iulie 2002, fluvio a efectuat primul studiu al calităţii apei de râu şi sedimentelor din 
sub-bazinul Abrud/Arieş. Scopul acestui program de prelevări a fost acela de a confirma 
mărimea, aria şi semnificaţia pentru mediu a contaminării cu metale grele a bazinului, 
cauzată de activităţile de extracţie a metalelor. Au fost selectate punctele de prelevare pe 
baza a două criterii complementare: în primul rând, imediat în amonte şi în aval de punctele 
de poluare cunoscute (ex. exploatări miniere, halde de deşeuri, iazuri de decantare sau 
afluenţi afectaţi de activităţi miniere) şi în al doilea rând sistematic şi regulat distribuit în aval 
(Figura 9.1). În iulie 2003 Fluvio a colectat din nou probe din toate punctele folosite în 2002 
de pe râul Arieş şi a adăugat înca 3 puncte de prelevare pe râul Arieş (AR3a. AR15a şi 
AR16a) şi unul pe Bucium (BU0) (Figura 9.2).  

Deşi probele colectate de Fluvio (iulie 2002 şi iulie 2003) şi RMGC au fost recoltate 
independent, multe au fost prelevate din puncte identice (Tabel 8-4 şi Figura 9.5). Gradul de 
coincidenţă a seturilor de date RMGC şi Fluvio oferă ocazia evaluării modelelor temporale 
de calitate a apei din Abrud/Arieş cu o rezoluţie anterior imposibilă. 

În martie 2004, fluvio a desfăşurat un nou program de prelevare a probelor de apă şi 
sedimente pentru a colecta datele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor 2 şi 3 ale 
prezentului raport (v. secţiunea 1). Au fost din nou prelevate probe din toate punctele de pe 
Arieş (în afară de AR1, AR2, şi AR3; şi în aval de Turda) dar au fost incluse alte 51 de 
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puncte pe râurile Izbita, Corna, Cerbul, Abruzel, Cernit, Roşia, Abrud, Ştefanca, Musca, 
Şesei şi Arieş (Figura 9.3). În plus, au fost colectate 49 de probe pentru introducere în 
modelul de amprentare a sedimentelor (v. mai jos). 

 
2.1.1 Probe de apă de râu 

Toate probele de apă şi sedimente de râu au fost colectate şi analizate potrivit 
protocoalelor standard, recunoscute ştiinţific. Probele de apă de râu au fost filtrate pe teren 
prin membrane de nitrat de celuloză de 0,45 µm, acidificate cu trei picături de HNO3 şi 
păstrate în sticle de Nalgen spălate cu acid. În fiecare punct de prelevare a probelor de apă, 
au fost măsurate de asemenea temperatura, pH-ul, Eh (redox) şi conductivitatea electrică 
(EC) cu ajutorul unei multisonde YSI 556/MPS, calibrat cu soluţii standard. 

Toate probele de apă de râu au fost analizate din punct de vedere al conţinutului de 
metale grele şi As cu ajutorul unui spectrometru cuplat inductiv plasmă – masă (ICP-MS) VG 
PlasmaQuad de la Universitatea din Ţara Galilor, Aberystwyth (UWA). În ICP-MS, fiecare 
probă este nebulizată într-o „flacără” de Ar-plasmă. În care suferă rapid o desolvare, 
vaporizare la nivel molecular şi disociere în atomi, dintre care unii se ionizează. Argonul este 
preferat ca gaz pentru plasmă deoarece este: a) inert şi nu va reacţiona chimic prea uşor cu 
probele, b) are o mare energie de ionizare primară care permite ionizarea efectivă a aproape 
tuturor elementelor şi c) deoarece are o conductivitate termică moderat coborâtă, respectiv 
căldura este reţinută în plasmă. 

După generarea fluxului de ioni, aceştia sunt focalizaţi printr-o serie de lentile de ioni 
într-un analizor de masă, care întârzie raza de ioni, în funcţie de masa elementului, 
permiţând ionilor din fiecare element să treacă în spectrometrul de masă într-o ordine 
prestabilită. Spectrometrul de masă măsoară concentraţia elementară ca numărări brute de 
ioni; aceasta poate fi apoi modificată la scară pe baza unui standard intern de calibrare (Ru 
la concentraţii de lucru de 100 µg l-1) şi prelucrată pentru a se obţine concentraţia 
elementelor în soluţie. 

Pentru analiza apelor de râu, exactitatea şi precizia au fost evaluate cu ajutorul 
soluţiilor standard (1 µg l-1; 10 µg l-1 şi 100 µg l-1) şi respectiv probelor oarbe duble. 
Exactitatea şi precizia, cu excepţia Cd, datorită concentraţiilor mici (< 0.05 µg l-1), s-au situat 
în domeniul ± 10 %. S-a adoptat de rutină în analize limita de 10%, care indică o calitate 
acceptabilă a datelor (Hamilton, 1980). 

 
2.1.2 Probe de sediment din râu 

Probele de sedimente de râu au fost colectate cu ajutorul unei scafe din oţel 
inoxidabil de pe suprafeţele aluvionare expuse, câte 10 probe colectate pe o rază de 5 m, 
apoi agregate într-o singură probă de 300-400 g masă umedă. Probele au fost păstrate în 
saci de sol geochimici rezistenţi la umiditate înainte de a fi analizate în laborator. În martie 
2004, au fost colectate de asemenea probe de bazin (n=49) din sub-bazinul Abrud pentru a 
facilita determinarea amprentei geochimice Roşia Montană (Obiectivul 2). Aceste probe au 
fost recoltate într-o manieră similară probelor de aluviuni din râuri, însă din regolitele expuse 
de pe versanţi (ex. excavaţii pentru drumuri, urme de alunecări) şi din puncte asociate 
activităţilor miniere (cariere, iazuri de steril, halde de deşeuri miniere).  

Probele de sedimente au fost uscate în aer timp de cel puţin 48 de ore, dezagregate 
manual prin mojarare şi cernute printr-o sită de oţel inoxidabil pentru a izola praful chimic 
activ de fracţiunea argilă (< 63 µm). Concentraţiile de metale grele din probele de sediment 
(< 63 µm) au fost determinate cu ajutorul ICP-MS după digestia sedimentelor cu HNO3 
concentrat la 100ºC timp de 1 oră. Precizia procedurii analitice a fost monitorizată prin 
inserarea a încă 10% din totalul probelor ca probe „duble oarbe". Exactitatea analitică a fost 
evaluată prin analizarea materialelor de analiză atestate (GSD 12) de la Biroul de Referinţe 
al Comunităţii (BCR) şi a materialelor de referinţă produse intern (ABS1) caracterizate de 
rutină de mai mulţi ani la UWA din punct de vedere al conţinutului de metale grele. 

Precizia şi exactitatea analizei, atât pe baza GSD12 cât şi a ABS1 au fost 
determinate în limitele a 10%, singurele excepţii fiind la Cu şi Zn în raport cu GSD 12, unde 
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valorile exactităţii au fost ceva mai mici, de 13,8 şi respectiv 13,1 %. S-a adoptat de rutină în 
analize limita de 10%, care indică o calitate acceptabilă a datelor (Hamilton, 1980). 

2.2 Ghiduri de calitate a mediului 

În studiile de calitate a mediului este de multe ori necesară evaluarea concentraţiilor 
de metale din punct de vedere al valorilor de prag, astfel încât să se poată evalua  mărimea 
poluării şi posibilul impact asupra mediului. Utilizarea ghidurilor de calitate a mediului nu 
doar facilitează evaluarea specifică pentru un amplasament anume, dar permite şi 
compararea cu alte bazine contaminate cu metale (Macklin, 1992; Macklin şi Klimek, 1992). 

 
2.2.1 Apa râului 

În acest raport, apa râurilor a fost evaluată pe baza a trei seturi de valori ghid. În 
primul rând, valorile ţintă şi valorile imperative UE (directiva 75/440/EEC) pentru apă de râu 
captată în vederea folosirii ca apă potabilă (Tabel 8-5) În al doilea rând, valorile din STAS 
citate în directiva S4706/1988 (Tabel 8-6) care se aplică apoi apei de râu captată în vederea 
folosirii ca apă potabilă şi în al treilea rând valorile limită propuse în Ordinul (OM) 1146/2002 
(Tabel 8-7).  

Pentru a putea folosi valorile ghid privind calitatea apei stabilite prin OM 1146/2002, 
există cerinţa utilizării concentraţiilor de fond ca valoare de prag pentru “Limită I” 
Concentraţiile de fond pentru metale dizolvate în apa râului (valori medii) au fost determinate 
pe probele colectate în sub-bazinul Arieş din râuri care fie nu sunt afectate de nici o 
activitate minieră fie, alternativ, din puncte aflate în amonte de lucrările miniere (râurile Arieş, 
cursul superior Bucium, Cerbul şi Cerniţa). În Tabelul 8-8 sunt centralizate valorile de fond 
calculate pentru fiecare dintre cele trei programe de recoltare desfăşurate de Fluvio şi este 
prezentată valoarea de fond medie pentru fiecare element utilizat ca „valoare limită I” în 
prezentul raport. În unele cazuri, concentraţiile de fond calculate sunt egale sau depăşesc 
valorile din  OM 1146/2002 pentru „Limită II”. În situaţiile în care s-a întâmplat astfel, s-a 
renunţat la valoarea „Limită I” în favoarea valorii „Limită II”.   

 
2.2.2 Sedimentele din râu 

Spre deosebire de apă, nu există în Europa o abordare comună pentru identificarea 
contaminării solurilor şi sedimentelor (Visser, 1995). O serie de ţări (ex. Regatul Unit al Marii 
Britanii) au integrat legislaţia privind protecţia solului /sedimentelor şi prevenirea contaminării 
cu legile referitoare la depoluarea mediului, însă în România nu există încă o astfel de 
legislaţie şi în prezent se aplică directivele UE (86/278/EEC) numai referitor la aplicarea 
substanţelor contaminate (ex. nămoluri de canalizare) pe amplasamente considerate 
necontaminate. 

Olanda are o îndelungată tradiţie de politici de protecţie a solurilor /sedimentelor, 
încă din 1962 (Visser, 1993) şi ghidurile au fost reformulate la mijlocul anilor 1990 pe baza 
unor metode eco-toxicologice şi ţinând seama de căile potenţiale de expunere umană. 
Ghidurile olandeze au fost prin urmare utilizate în studiul de faţă deoarece reprezintă o 
schemă utilizată de multă vreme, testată şi verificată, în care valorile ţintă şi de intervenţie 
stricte se bazează pe studii îndelungate ale efectelor eco-toxicologice şi asupra omului ale 
contaminanţilor (Tabel 8-9). În plus, s-a folosit un al doilea set de valori ghid pentru calitatea 
sedimentelor, oferit de Roşia Montană Gold Corporation; acestea ţin de compoziţia fizico-
chimică a sedimentelor (Tabel 8-9). 
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2.3 Baza de date geochimice 

Baza de date geochimice este păstrată pe CD-ul care însoţeşte prezentul raport şi 
este oferită în mai multe formate diferite: 

 
1. Tabel Excel, formatat potrivit unui model oferit de Agraro Consult S.R.L., Bucureşti. 

Acest Tabel conţine date privind apele de râu colectate de RMGC (noiembrie 2002-
noiembrie 2003) şi date privind apa de râu şi sedimentele colectate de Fluvio (iulie 
2002, iulie 2003 şi martie 2004). Conform modelului oferit de Agraro, datele 
geochimice Fluvio nu sunt prezentate decât pentru As, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr, Hg şi 
Mo.  
(CD: Rosia Montana\Geochemical database\RMGC and Fluvio geochemical 
database.xls) 

2. Un Tabel Excel care conţine datele geochimice de apă şi sedimente  (iulie 2002, iulie 
2003 şi martie 2004) colectate de Fluvio pentru toate elementele analizate cu ICP-
MS (Tabelul 8-10).  
(CD: Rosia Montana\Geochemical database\Fluvio all element geochemical 
database.xls) 

3. Sub formă  fişiere ESRI ARC shape (*.shp) care pot fi importate în MAPINFO 
(folosind utilitatea ‘Universal Translator’ din MAPINFO), sau pot fi importate în 
ARCVIEW. În total sunt 9 fişiere shape, fiecare conţinând datele geochimice Fluvio 
(în format Agraro) pentru un tip de probă într-un an de prelevare (Tabelul 8-11). NB 
toate fişierele shape sunt proiectate în UTM/WGS84. 
(CD: Rosia Montana\GIS database\fluvio2002/3/4\*.shp) 

4. Sub formă de proiect ARCMAP (Rosia Montana.mxd) în care sunt integrate toate 
fişierele shape (Tabelul 8-11) într-un singură arhitectură GIS. Fiecare fişier shape a 
fost convertit într-o serie de fişiere strat (*.lyr) fiecare fişier strat reprezentând 
simbologia (cercuri proporţionale) pentru un anumit parametru chimic (ex. 
concentraţii de Cd) În Figurile 9.6-9.8 şi 9.14-9.15 sunt prezentate produsele tipărite 
ale fişierelor shape /layer; modelele geochimice pe care le ilustrează sunt discutate 
în secţiunea 3 a raportului. 
(CD: \GIS database\Rosia Montana.mxd) 
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3 Obiectivul 2: Identificarea “amprentei” geochimice 
 
Identificarea „amprentei” geochimice asociate activităţilor miniere trecute şi prezente 
din sub-bazinul Abrud/Arieş 

 
Identificarea amprentei geochimice asociate activităţilor miniere din sub-bazinul 

Abrud/Arieş a fost investigată prin trei abordări. Mai întâi sunt discutate şi interpretate 
modelele de calitate a apei şi sedimentelor, prezentate în baza de date geochimice Fluvio. În 
al doilea rând se utilizează o tehnică de amprentare a sedimentelor/ modelare a amestecului 
de sedimente pentru a se determina statistic întinderea în aval a contaminării asociate 
sedimentelor rezultate din activităţile miniere de la Roşia Montană. În sfârşit, sunt 
determinate proporţiile de izotopi de Pb în probele din albia râului, din bazin şi din deşeurile 
miniere pentru a se evalua rolul lor potenţial în „amprentarea” unor surse specifice de 
contaminare în sub-bazinul Abrud/Arieş.  

 

3.1 Modele de contaminare a apei râului şi sedimentelor din râu 

O evaluarea iniţială a amprentei geochimice asociate activităţilor miniere din sub-
bazinul Abrud/Arieş a constat din investigarea modelelor spaţiale şi temporale ale calităţii 
apei şi sedimentelor înregistrate de Fluvio în baza de date geochimice. Iniţial, modelele 
spaţiale au fost descrise detaliat pentru datele din iulie 2002 şi apoi au fost comparate 
detaliat cu datele din iulie 2003 şi martie 2004. În secţiunea 2.2. a raportului sunt discutate 
diferite valori ghid disponibile pentru evaluarea calităţii apei si sedimentelor; în lipsa unui set 
de valori unificat şi pentru a da claritate discuţiei, toate datele de calitate a apei sunt 
comparate cu valorile ţintă şi imperative UE (75/440/EEC) şi toate datele de calitate a 
sedimentelor comparate cu valorile ţintă şi de intervenţie olandeze (Tabelul 8-9).  

 
3.1.1 Apa râului 

Concentraţiile în probele de apă de râu recoltate în iulie 2002 de As, Cd, Cu, Pb şi 
Zn şi valorile pH sunt reprezentate grafic sub formă de cercuri proporţionale pe o serie de 
hărţi ale reţelei hidrografice (Figura 9.6a-f); concentraţiile mai mari sunt reprezentate prin 
cercuri mai mari. Pentru a evalua dacă concentraţiile de metale în apa râului depăşesc 
nivelurile considerate sigure, cercurile au fost colorate codificat pentru a arăta locurile în 
care valorile s-au situat fie mai sus fie mai jos decât valorile ţintă sau imperative UE ale 
concentraţiilor de metale pentru captări de apă potabilă (75/440/EEC). Roşul indică punctele 
în care concentraţiile de metal depăşesc valorile imperative (As 10 µg/l; Cd 5 µg/l; Cu 50 
µg/l; Pb 50 µg/l; Zn 3,000 µg/l), oranj punctele în care concentraţiile de metal depăşesc 
valorile ţintă (As 5 µg/l; Cd; 1 µg/l; Cu 20 µg/l;Zn 500 µg/l), iar verde punctele în care 
concentraţiile de metal sunt conforme directivei EC privind calitatea apei (Tabelul 8-5). 

Cu excepţia Pb şi As, concentraţiile metalelor din râul Abrud sunt cele mai mari 
imediat în aval de mina EM Bucium (Figura 9.6), cele de Cd, Cu şi Zn depăşind valorile 
imperative UE de 7,6, 58 şi respectiv 1,8 ori. Concentraţiile de metale dizolvate scad o dată 
cu distanţa în aval, însă unii afluenţi reprezintă în continuare surse punctiforme de 
contaminare cu metale. Concentraţiile de Cd şi Cu depăşesc valorile imperative în aval de 
confluenţele cu Izbita, Abrud şi Roşia, iar cele de Zn depăşesc valoarea ţintă în aval de 
confluenţele cu Izbita şi Roşia. Valea Seliştei şi Valea Cornei (care în prezent nu sunt 
expuse activităţilor de extracţie a metalelor dar vor fi îndiguite pentru depozitarea deşeurilor 
în cazul deschiderii exploatării de la Roşia Montană) nu sunt îmbogăţite semnificativ cu 
metale şi nici nu determină o degradare a calităţii apei. Deşi concentraţiile de As depăşesc 
valorile ţintă şi imperative în râurile Selişte şi respectiv Roşia, nivelurile de As se menţin sub 
valorile ţintă în Abrud, în aval de ambele confluenţe. 

În râul Arieş, deşi concentraţiile de metal dizolvat sunt în general mai mari în afluenţii 
afectaţi de minerit, concentraţiile de As, Cd, Pb şi Zn se încadrează toate în limitele din 
directiva 75/440/EEC. Concentraţiile de Cu se situează sub valorile ţintă în 81% din punctele 
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de prelevare, dar depăşesc valorile ţintă pe o distanţă de până la 16 km aval de confluenţa 
Arieşului cu valea Sărtaşului, în care se află iazul de decantare cu acelaşi nume. Deşi 
creşterile concentraţiilor de metale dizolvate sunt în general evidente în aval de confluenţe şi 
în oraşul Baia de Arieş, mediul acvatic al râului Arieş, spre deosebire de cel al afluentului 
său principal, Abrudul, nu este în general la fel de poluat de activităţi miniere. Acest lucru 
poate fi explicat de patru factori. În primul rând, spre deosebire de râul Abrud, nu există o 
legătură hidrologică directă dintre amplasamentele miniere şi albia râului Arieş. În al doilea 
rând, o seri de afluenţi fără exploatări miniere din bazinul Arieşului evacuează apă 
necontaminată şi diluează contaminanţii de pe amplasamentele miniere active. În al treilea 
rând, capacitatea naturală a rocii de bază locale, bogate în calcar, de a acţiona ca tampon, 
creează un pH ridicat în sistemul hidrografic al Arieşului (7,3 -  8,7), ajutând la diluţia 
metalelor dizolvate. În sfârşit, s-a constatat că o serie de zăcăminte de minereuri din 
sistemul Arieş, precum cele de la Baia de Arieş şi Iara conţin cantităţi apreciabile de gangă 
carbonată (Udubasa et al., 1992; Dallmeyer et al., 1999), care limitează producţia pe scară 
largă a apelor de mină bogate în metale. 

În Figurile 9.7 şi 9.8 sunt prezentate concentraţiile de As, Cd, Cu, Pb, şi Zn în apa 
râului ca şi valorile pH pentru probele recoltate în iulie 2003 şi respectiv martie 2004. În plus, 
în albia minoră a râurilor Abrud şi Arieş, concentraţiile de As şi metale sunt reprezentate 
grafic în aval, în raport cu valorile imperative şi ţintă, reprezentate prin linii orizontale roşii şi 
respectiv verzi (Figura 9.9). Deşi modelul general de distribuţie a calităţii apei a rămas în 
general stabil în cele trei perioade de prelevare, trebuie remarcate două aspecte. În primul 
rând, concentraţiile de metale dizolvate şi As au fost în general mai mici în martie 2004 
decât în perioadele de prelevare de vară; este probabil că debitele mai mari determinate de 
precipitaţii şi topirea zăpezii a determinat o diluţie (Figura 9.9). În al doilea rând, în toţi cei 
trei ani, concentraţiile de metale dizolvate şi As cresc în general în aval de confluenţa cu 
Roşia. Această creştere a nivelului elementelor este aproape sigur cauzată de o combinaţie 
introducere directă de sedimente bogate în metale şi As provenite din haldele de deşeuri din 
partea de sud a Văii Roşia în pârâul cu acelaşi nume şi de ape acide de râu (c.2,5 la 3,0) 
care solubilizează aceste metale. Deşi As este de obicei considerat ca fiind mai solubil în 
ape alcaline decât în ape acide, studiile experimentale recente efectuate de Sanchez et al. 
(2004) au demonstrat că solubilitatea poate creşte şi la valori pH sub 5.  

În concluzie, mina EM Bucium poluează puternic râul Abrud, dar la 2,5 km aval  
concentraţiile de metale scad cu 98,9 %. Atât în primii 15 km cât şi în ultimii 5,5 km ai râului 
Abrud, afluenţii afectaţi de activităţile miniere (ex. Roşia) determină o reducere locală a pH-
ului apei şi o creştere a concentraţiilor de metale dizolvate. Deşi concentraţiile de Cd, Cu, Zn 
şi As depăşesc valorile imperative UE în râul Roşia, concentraţiile sunt în general mai mici 
decât valorile ţintă după confluenţa Abrudului cu râul Arieş. 

 
3.1.2 Sedimentele din râu 

Concentraţiile de As, Cd, Cu, Pb şi Zn în probele de apă de râu sunt reprezentate 
grafic sub formă de cercuri proporţionale pe o serie de hărţi ale reţelei hidrografice (Figura 
9.10 a-e); concentraţiile mai mari sunt reprezentate prin cercuri mai mari. Pentru a evalua 
dacă concentraţiile de metale în sedimente depăşesc nivelurile considerate sigure, cercurile 
au fost colorate codificat pentru a arăta locurile în care valorile s-au situat fie mai sus fie mai 
jos decât valorile ţintă sau de intervenţie olandeze pentru metale. Roşul indică punctele în 
care concentraţiile de metal depăşesc valorile de intervenţie (As 55 mg/kg; Cd 12 mg/kg; Cu 
190 mg/kg; Pb 530 mg/kg; Zn 720 mg/kg), oranjul punctele în care concentraţiile de metal 
depăşesc valorile ţintă (As 29 mg/kg; Cd 0.8 mg/kg; Cu 36 mg/kg; Pb 85 mg/kg; Zn 140 
mg/kg), iar verdele punctele în care concentraţiile de metal sunt conforme cu valorile ţintă 
olandeze (Tabelul 8-9). 

În râul Abrud, concentraţiile maxime de Cd, Cu şi Zn din sedimente (similar cu 
nivelurile de metal din apa râului) apar în aval de EM Bucium, însă aceste concentraţii de 
vârf nu au fost găsite pe amplasamentul minei ci la distanţe de 2 km (Cu, Zn) şi 5 km (Cd) în 
aval. În aval de confluenţa cu Izbita, concentraţiile de vârf de metal în sedimente apar mai 
departe în aval decât nivelurile maxime de metale dizolvate. Este posibil ca aceasta să 
reflecte schimbări în distribuţie după starea metalelor între formele dizolvate şi cele captate 
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în sedimente, ca reacţie a modificărilor de pH. Concentraţiile de Cd, Cu şi Zn prezintă 
reduceri marcate (media = 98%) în vecinătatea confluenţei cu Izbiţa, probabil ca rezultat al 
diluţiei fizice în sedimente relativ curate. Concentraţiile de Cu ce depăşesc valoarea 
olandeză de intervenţie în 77 % din punctele de prelevare, spre deosebire de 15 pentru Cd 
şi respectiv 38% pentru Zn,  nivelurile de Pb situându-se sub valorile de intervenţie pe toate 
amplasamentele. Contaminarea cu Cu a sedimentelor de râu este mai răspândită decât cea 
cu alte metale grele şi poate fi explicată prin mineralogia bogată în Cu a rocii de bază locale, 
asociată depozitului de minereu de la Roşia Poieni. Această afirmaţie este susţinută de 
faptul că concentraţiile de Cd şi Cu din zona în prezent neexploatată din Valea Cornei, care 
străbate depozitele de minereu de la Roşia Poieni şi Roşia Montană depăşesc valorile de 
intervenţie şi respectiv ţintă. Într-un model de distribuţie similar celui din apa râului, 
concentraţiile de As depăşesc valorile de intervenţie în Valea Roşiei, Seliştei (unde este 
depozitat sterilul de la Roşia Montană) şi Abrudului imediat după confluenţa cu Roşia. 
Analizele geochimice ale probelor recoltate din carierele de la Roşia Montană, haldele de 
deşeuri miniere din partea de sud a Văii Roşiei şi din iazurile de decantare de la Roşia 
Montană din Valea Seliştei şi de la Gura Roşiei arată că toate conţin concentraţii de As care 
depăşesc valorile ţintă olandeze şi că 13 din 15 probe depăşesc valorile olandeze de 
intervenţie. Este deci probabil că nivelurile mari ale As în sedimentele de râu din Roşia şi 
Abrud să aibă sursa în exploatarea de la Roşia Montană şi depozitele de steril de aici. 

În iulie 2002 a existat o poluare întinsă cu Cu a sedimentelor din albia râului Arieş, în 
67% din probe fiind depăşite valorile imperative olandeze. Concentraţiile de Cd şi Zn au 
depăşit de asemenea valorile ţintă olandeze în 93% dintre punctele de prelevare, iar cele de 
Pb au depăşit valoarea ţintă în 40% dintre puncte. Concentraţiile de metale în afluenţii râului 
Arieş, în aval de confluenţa cu Abrudul, variază considerabil. În râurile Şesei şi Iara toate 
concentraţiile de metal se situează sub valorile ţintă, cu excepţia celei de Cu. Văile 
Muşcanilor şi Sărtaşului sunt mai poluate, toate concentraţiile de metale (cu excepţia Pb în 
Valea Muşcanilor) depăşind valorile ţintă, iar Cu din Valea Muşcanilor depăşind valoarea 
imperativă. Întinderea în aval a distribuţiei metalelor captate în sedimente este considerabilă 
şi chiar la km 140 al râului (înainte de confluenţa Arieş/Mureş) concentraţiile de Cu 
depăşesc valorile imperative, iar cele de Cd şi Zn depăşesc valorile ţintă deşi distanţa este 
de 48 km în aval de ultimul afluent afectat de activităţi miniere.  

În Figurile 9.11 şi 9.12 sunt prezentate concentraţiile de As, Cd, Cu, Pb, şi Zn în 
sedimentele râului din iulie 2003 şi respectiv martie 2004. În plus, în albia minoră a râurilor 
Abrud şi Arieş, concentraţiile de As şi metale sunt reprezentate grafic în aval, în raport cu 
valorile de intervenţie şi ţintă, reprezentate prin linii orizontale roşii şi respectiv verzi (Figura 
9.13). Deşi modelul general de distribuţie a calităţii sedimentelor a rămas în general stabil în 
cele trei perioade de prelevare, trebuie remarcate două aspecte. În primul rând, nivelul Cu 
din Abrud şi Arieş (în aval de Turda) se menţine considerabil deasupra valorii ţintă şi în 
general deasupra celei de intervenţie în toţi cei trei ani (Figura 9.13). Însă concentraţiile de 
Cu din martie 2004 din râul Abrud nu depăşesc în general decât valorile ţintă, în timp ce în 
Arieş ele depăşesc valorile de intervenţie în aval de Moldoveneşti (10 km amonte de Turda). 
Aceasta sugerează că în timpul viiturilor din martie 2004 nu numai că au intrat în râu 
sedimentele bogate în Cu din afluenţa Muşcanilor şi Şesei, ci şi că concentraţiile de Cu nu 
au fost semnificativ diluate de sedimentele necontaminate provenite din afluenţi neafectaţi 
de activităţi miniere. În al doilea rând, în iulie 2002, concentraţiile de Zn au fost cele mai mari 
în Abrud şi în general au depăşit valoarea de intervenţie (Figura 9.10e), dar în schimb, în 
iulie 2003 şi martie 2004, concentraţiile de Zn au fost cele mai mari în Arieş, mai ales în aval 
de Baia de Arieş. Această modificare de distribuţie a Zn în sedimentele din râu poate 
reflecta schimbarea locului sedimentelor cu Zn în bazinul hidrografic, sau poate reprezenta o 
funcţie a interacţiunilor chimice dintre apa râului şi sedimente, care să ducă la absorbirea Zn 
dizolvat în sedimente. 

 
3.1.3 Sub-bazinul şi deşeurile miniere 

Pentru a avea o indicaţie a concentraţiilor naturale (de fond) de metale în solurile şi 
sedimentele din sub-bazinul Abrud au fost colectate 16 probe de material din bazin, de pe 
pantele erodate activ şi de excavaţiile de taluzare a drumurilor (Figura 9.4). În Figura 9.14 
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sunt reprezentate concentraţiile de As sub formă de cercuri proporţionale; cercurile au fost 
colorate codificat pentru a arăta locurile în care valorile s-au situat fie mai sus fie mai jos 
decât valorile ţintă sau de intervenţie olandeze pentru metale. Roşul indică punctele în care 
concentraţiile de metal depăşesc valorile de intervenţie (As 55 mg/kg; Cd 12 mg/kg; Cu 190 
mg/kg; Pb 530 mg/kg; Zn 720 mg/kg), oranjul punctele în care concentraţiile de metal 
depăşesc valorile ţintă (As 29 mg/kg; Cd 0.8 mg/kg; Cu 36 mg/kg; Pb 85 mg/kg; Zn 140 
mg/kg), iar verdele punctele în care concentraţiile de metal sunt conforme cu valorile ţintă 
olandeze (Tabelul 8-9). 

Concentraţiile de Cd şi Zn sunt mai mici decât valorile ţintă în toate probele, 
concentraţiile medii în sub-bazinul Roşiei fiind de 0,1 şi respectiv 35 mg kg-1 (Tabelul 8-12). 
Concentraţiile de Pb nu au depăşit valoarea ţintă de 85 mg kg-1 decât într-un punct, aflat în 
partea sudică a bazinului. Nivelul arsenicului din sub-bazinul Roşia se înscriu de asemenea 
sub valorile ţintă în toate punctele în afară de unul în care valoarea excepţională (100 mg kg-

1) depăşeşte valoarea de intervenţie olandeză.  În afara cursului inferior al Roşiei, nivelul As 
din două probe prelevate în bazinul Cornei depăşesc valorile ţintă şi de intervenţie. 

În schimb, concentraţiile de Cu depăşesc valorile ţintă în mai multe puncte nu numai 
din bazinul Roşiei, ci şi al Abrudului în ansamblu. Concentraţiile de vârf din bazinul Roşiei 
sunt de 69 mg kg-1 cu o medie de 40 mg kg-1 care depăşeşte valorile ţintă olandeze. Este 
evident că concentraţiile relativ mari de Cu în bazinul Abrudului, inclusiv în sedimentele de 
râu, reflectă importanţa generală a Cu în mineralogia regiunii.  

Având în vedere că depozitele de deşeuri miniere conţin surse potenţial semnificative 
de sedimente în albiile râurilor locale, este important să se evalueze şi nivelurile de metal din 
deşeurile miniere. În Figura 9.15 sunt reprezentate concentraţiile de As sub formă de cercuri 
proporţionale; cercurile au fost colorate codificat pentru a arăta locurile în care valorile s-au 
situat fie mai sus fie mai jos decât valorile ţintă sau de intervenţie olandeze pentru metale. 
Roşul indică punctele în care concentraţiile de metal depăşesc valorile de intervenţie (As 55 
mg/kg; Cd 12 mg/kg; Cu 190 mg/kg; Pb 530 mg/kg; Zn 720 mg/kg), oranjul punctele în care 
concentraţiile de metal depăşesc valorile ţintă (As 29 mg/kg; Cd 0.8 mg/kg; Cu 36 mg/kg; Pb 
85 mg/kg; Zn 140 mg/kg), iar verdele punctele în care concentraţiile de metal sunt conforme 
cu valorile ţintă olandeze (Tabelul 8-9). 

Concentraţiile de cadmiu se înscriu în toate probele sub valorile ţintă, cu excepţia a 
trei puncte de prelevare. În primul rând, deşeurile (2 puncte de prelevare) din partea de sud 
a văii râului Roşia conţin până la 6 mg kg-1, iar deşeurile de pe un afluent de pe cursul 
superior al Buciumului conţin 0,9 mg kg-1 Cd. Concentraţiile de Zn din deşeurile miniere se 
înscriu de asemenea sub valorile ţintă în majoritatea probelor, depăşind valorile ţintă numai 
într-un punct (470 mg kg-1), în care şi valorile Cd sunt cele mai mari. Procentajul dintre 
concentraţiile de Cu care depăşesc valorile ţintă în deşeurile miniere (36%) este mai mic 
decât în probele de fond/bazin (58%); concentraţiile cele mai mari de Cd din deşeurile 
miniere din bazinul Roşiei (200 mg kg-1) apar în deşeurile aflate pe cursul superior al 
bazinului, înainte de Tăul Mare. Concentraţiile de Pb din deşeurile miniere depăşesc valorile 
ţintă în 31 % dintre probe, inclusiv de steril din Valea Izbitei, deşeurile de pe cursul superior 
al Buciumului şi materialele din iazul de decantare de la Gura Roşiei. Concentraţiile ridicate 
de Pb (500 mg kg-1) nu apar decât în partea sudică a văii Roşiei, în care se întâlnesc şi cele 
mai mari niveluri de Cd şi Zn. 

Arsenicul este elementul care prezintă cele mai mari valori peste valorile ţintă şi de 
intervenţie, numai 23 % din probe prezentând concentraţii mai mici decât valorile ţintă 
olandeze. Din cele 6 probe cu valori mai mici decât valorile ţintă, patru au fost colectate în 
aproprierea râului Izbita şi cursul superior al Buciumului şi celelalte două din deşeurile de 
deasupra Tăului Mare. Concentraţiile cele mai mari de As (240 mg kg-1) care depăşesc 
valoarea de intervenţie apar în deşeurile de pe malul nordic al cursului superior al Roşiei, 
dar niveluri mari (de până la 220 mg kg-1) apar şi în deşeurile din bazinul Cornei, care se 
crede că provine din cariera de la Cârnic. 

Figura 9.16 compară concentraţiile de Cd, Cu, Pb şi Zn din deşeurile miniere 
depozitate în bazinul Abrud cu deşeurile miniere depozitate în alte bazine hidrografice din 
România (Certej, de lângă Deva şi în judeţul Maramureş) şi în alte ţări europene (Bulgaria, 
Spania şi Rusia). Graficul arată că nivelurile metalelor în deşeurile miniere, mai ales 
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concentraţiile medii, din sub-bazinul Abrud sunt în general mai mici decât în alte părţi din 
România şi semnificativ mai mici decât nivelurile întâlnite în alte părţi ale Europei. Nivelurile 
mai scăzute ale metalelor din deşeurile miniere de pe Abrud pot reprezenta o funcţie a 
geologiei rocii de bază sau pot reflecta proceduri mai eficiente de extracţie a metalelor, dar 
nu trebuie uitat nici că nivelurile As depăşesc valorile olandeze de intervenţie în majoritatea 
probelor recoltate din deşeurile miniere recoltate în Valea Roşiei. 

 
3.1.4 Speciile metalelor asociate sedimentelor 

Metalele legate în particule prezente în sistemul fluvial sunt distribuite în diferite faze 
fizico-chimice (Lopez-Sanchez et al., 1993). În foarte multe rapoarte se menţionează că 
împărţirea metalelor pe faze, sau specierea metalelor are o importanţă hotărâtoare din punct 
de vedere al toxicităţii potenţiale şi al mobilităţii metalelor poluante evacuate în mediul fluvial 
prin procese naturale sau antropice (Förstner et al., 1981). Având în vedere importanţa 
specierii metalelor, s-a argumentat pe larg că natura împărţirii metalelor în mediul 
sedimentelor ar putea avea o mai mare importanţă decât concentraţiile totale de metale 
grele (Ma şi Rao, 1997). Într-adevăr, în Mester et al. (1998) se argumentează că 
determinarea conţinutului total de metale grele nu este suficientă pentru evaluarea 
impactului potenţial asupra mediului exercitat de sedimentele contaminate. Aceasta 
deoarece numai o mică parte din metalul prezent poate lua parte la procesele geochimice de 
scurtă durată şi (sau) să devină disponibile biologic. 

Specierea metalelor se determină de obicei cu ajutorul unei proceduri de extracţie 
secvenţială (SEP), prin care o probă de sediment este supusă unei serii de reactivi specifici 
pentru fiecare fază, în condiţii controlate (Nirel şi Morel, 1990), care vor da concentraţiile de 
metal în mai multe faze fizico-chimice „definite operaţional”. În prezentul raport, a fost 
urmată pentru SEP procedura Biroului de referinţe al Comunităţii (BCR) (Quevauviller et al., 
1993). Procedurile de extracţie secvenţială oferă o imagine a asocierilor chimice de metale 
cu faze sedimentare specifice în care pot fi estimate disponibilitatea biologică, mobilitatea în 
mediu şi semnificaţia pentru mediu a metalelor (Dawson and Macklin, 1998). 

Distribuţia chimică a Cd, Cu, Pb şi Zn în sedimentele de râu recoltate în iulie 2002 
între fazele instabile (≡ disponibile biologic), oxizi de Fe/Mn, sulfură/materii organice şi faze 
reziduale determinate prin SEP în râurile Abrud şi Arieş (şi în afluenţii acestora) este 
reprezentată grafic spre aval în Figura 9.17 (pentru punctele de prelevare v. Figura 9.1). Cd 
este de cele mai multe ori asociat cu faza instabilă (50-70%), mai ales pe cursul superior al 
Abrudului şi în Arieş (în afara porţiunii dintre punctele AR6 şi AR9). Modelul de distribuţie al 
Zn este similar, dar procentajul de împărţire în faza instabilă este în general mai mic (20-
60%). Pb din râurile Abrud şi Arieş este de cele mai multe ori asociat cu oxidul de Fe/Mn şi 
fazele reziduale. Metalele asociate cu faza reziduală sunt în general incorporate în structura 
dantelată a mineralelor rezistente şi nu sunt probabil disponibile pentru interacţiuni chimice 
sau biochimice în mediul acvatic.  

Există corelaţii statistic semnificative în râul Abrud între procentajul de împărţire al 
fazei instabile şi suma totală a concentraţiilor de metale din sedimentele aflate în râuri 
(Tabelul 8-13). Corelaţiile pentru Cu, Pb şi Zn instabile sunt semnificative cu un nivel de 
încredere de 99 %, iar cele pentru Cd semnificative cu un nivel de 95 %. Aceasta arată că în 
râul Abrud proporţia de metal din faza instabilă este legată de concentraţia totală a 
metalului,  care la rândul ei s-a demonstrat în acest studiu legată de activităţile de extracţie a 
metalelor. În schimb, în râul Arieş (cu excepţia Cu), relaţia dintre concentraţiile totale ale 
metalelor şi nivelul metalului în forma instabilă nu este statistic semnificativă. Aceasta arată 
că în râul Arieş, unde cuplarea mină-râu este mai restrânsă, modelele de speciere a 
metalelor pot reflecta condiţiile geochimice de fond mai îndeaproape decât în râul Abrud. 

 
3.1.4.1 Semnificaţia pentru mediu a metalelor legate de sedimente 

Se recunoaşte tot mai mult că, singure, concentraţiile totale nu sunt suficiente pentru 
evaluarea semnificaţiei pentru mediu a metalelor grele din sistemele hidrografice (Bird et al., 
2003). În prezentul raport s-a utilizat SEP pentru a evalua specierea metalelor cea mai 
semnificativă pentru mediu, respectiv cea asociată fazei instabile. Concentraţiile de Cd, Cu 
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şi Zn în faza instabilă sunt reprezentate grafic în funcţie de valorile ghid pentru mediu sub 
formă de cercuri codificate, în care se identifică punctele din sistemul hidrografic Arieş în 
care concentraţiile de metale în fază instabilă se înscriu deasupra sau dedesubtul valorii 
ţintă, sau depăşesc valorile de intervenţie (Figura 9.18). Concentraţiile de Pb instabil din 
toate punctele se situează sub valorile ţintă şi nu sunt prezentate. 

În râurile Abrud şi Arieş, concentraţiile de Cd în faza instabilă depăşesc valorile ţintă 
şi de intervenţie în 19 şi respectiv în 2 puncte. Cele două puncte în care concentraţiile fazei 
instabile depăşesc valorile imperative sunt AB4 şi AB 5 din râul Abrud, imediat în aval de 
mina Bucium. Acelaşi lucru se constată în cazul Cu (punctele AB3, AB4 şi AB5) şi Zn 
(punctele AB4 şi AB5). Aceste puncte pot fi identificate ca „puncte fierbinţi pentru metale 
instabile” (Bird et al., 2003) şi cu concentraţii mari de metal în faza solubilă în acid acetic, 
reprezintă puncte deosebit de problematice pentru mediu. 

În ceea ce priveşte Cd şi Zn, nici un alt punct de pe râurile Abrud şi Arieş nu conţin 
concentraţii de metale instabile în sedimentele de râu care să depăşească valorile olandeze 
de intervenţie, deşi în 19 şi 45 % dintre puncte sunt depăşite valorile ţintă pentru Cd şi 
respectiv Zn. Dar concentraţiile de Cu instabil sunt peste valoarea de intervenţie în încă 
patru puncte din râurile Abrud şi Arieş. Punctele fierbinţi pentru Cu instabil apar pe cursul 
inferior al Arieşului, în AR7 şi AR2, la peste 60 km aval de cea mai apropiată mină. 

Cadmiul şi într-o măsură mai mică Zn, oferă cel mai mare potenţial de remobilizare 
chimică prin resolubilizare având în vedere tendinţa ambelor metale de a se asocia puternic 
cu faza instabilă a sedimentelor. În râul Arieş, situaţia poate fi ameliorată prin nivelul relativ 
mare al pH-ului din apa râului, dar, pe cursul superior al Abrudului, unde valoarea pH-ului 
este mai mică datorită efectului direct al extracţii metalelor, potenţialul de remobilizare poate 
fi mai mare. 

 
3.1.5 Sumar 

Pe scurt, contaminarea cu Cd, Cu şi Zn a apei de râu este cea mai gravă imediat în 
aval de EM Bucium, din sub-bazinul Abrud. Concentraţiile de arsenic sunt în general cele 
mai ridicate în apa, sedimentele de râu şi deşeurile din râul Roşia şi în râul Arieş unde există 
niveluri mari de CU dizolvat. Pentru a evalua impactul de ansamblu al contaminării cu As şi 
metale a apei şi sedimentelor de râu, toate probele recoltate de Fluvio în iulie 2002,  iulie 
2003 şi martie 2004 au fost comparate cu cele trei seturi de valori de calitate a apei şi cele 
două seturi de valori de calitate a sedimentelor prezentate în secţiunea 2.2 a prezentului 
raport (Tabelele 8-14 şi 8-15).  

Procentajul de probe de apă şi sedimente din râuri care au respectat sau au depăşit 
valorile ghid a rămas remarcabil de stabil în cele trei perioade de prelevare, ceea ce 
sugerează că ar putea exista un echilibru dinamic între procesele fizice şi chimice care 
determină nivelul de aprovizionare a sedimentelor cu contaminanţi şi dispersia acestora în 
sistemul hidrografic. Însă punctele desemnate ca „puncte fierbinţi” pentru elementele 
instabile prin metoda SEP vor trebui monitorizate strict deoarece reprezintă cel mai mare 
risc pentru sănătatea umană şi a mediului. 

3.2 Amprentarea sedimentului compozit şi modelul de amestec al 
sedimentelor 

Figurile de la 9.6 la 9.15 sunt un mijloc eficace de a reprezenta variaţiile spaţiale şi 
temporale ale calităţii sedimentelor şi apei din râuri din sistemul hidrografic Abrud/Arieş şi 
oferă indicaţii clare a locurilor în care se află principalele surse de contaminare în acest 
bazin. Însă concentraţiile metalelor dintr-un anumit punct dau prea puţine indicaţii sau de loc 
cu privire la sursa iniţială sau provenienţa contaminanţilor. De aceea au fost puse la punct 
tehnici care permit „amprentarea” sedimentelor, identificând sursele contaminării şi pentru a 
se putea deosebi şi cartografia în aval. În prezentul raport, au fost utilizate combinat o 
tehnică de amprentare a sedimentelor şi un model de amestec cu multe variante, pentru a 
se determina statistic amprenta geochimică a activităţii miniere de la Roşia Montană. Înainte 
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de a rula modelul de amprentare şi de amestec al sedimentelor, au fost identificate grupele 
sursă discrete, care reprezintă principalele surse de sedimente din bazinul Abrud/Arieş.  

Au fost identificate opt grupe sursă de sedimente pe baza geologiei rocii de bază, a 
activităţii miniere şi aşezării geografice (Figura 9.19). Mai întâi, grupul Bucium conţine probe 
de sedimente de râu din Abrud, în amonte de Valea Roşiei şi reprezintă un amestec de 
sedimente contaminate şi necontaminate din afluenţii afectaţi de minerit (Izbita, Abruzel, 
Corna şi Selişte) şi respectiv neafectaţi (Cerbul şi Cernit). În al doilea rând, grupul Roşia 
conţine probe de sediment de râu de pe Valea Roşiei şi reprezintă material din actuala 
exploatare minieră de la Roşia Montană. În al treilea rând, grupul Arieşul superior conţine 
probe de sediment de râu de pe Arieş, amonte de confluenţa cu Abrudul şi reprezintă prima 
sursă majoră de sediment în aval de valea Roşiei. În al patrulea rând, grupurile de surse 
Ştefanca, Musca, Şesei şi Iara conţin probe de sediment de râu de pe afluenţii afectaţi de 
activităţi miniere ai Arieşului şi reprezintă surse de contaminare din aval de Valea Roşiei. În 
sfârşit, grupul de surse „necaracterizat” reprezintă sedimente aduse din bazinele afluenţilor 
de pe cursul mijlociu şi inferior al Arieşului, a căror geochimie nu a fost determinată. 

 
3.2.1 Tehnică de amprentare a compozitului 

Metoda de amprentare este un principiu relativ simplu (Rowan et al., 2000), şi se 
bazează pe ipoteza că una sau mai multe proprietăţi ale sedimentului transportat se reflectă 
în sursele implicate (Collins et al., 1997b). La baza aplicării amprentării sedimentelor stau 
două etape elementare: în primul rând, selecţia proprietăţilor fizice şi chimice diagnostic care 
pot discrimina grupele de surse de sedimente potenţiale în mod neechivoc şi în al doilea 
rând compararea proprietăţilor amprentelor obţinute în probe de sediment din aval cu cele 
ale materialelor din grupul sursă (Oldfield et al., 1979; Walling şi Woodward, 1992; Collins et 
al., 1997a). Procedura de amprentare face uz de o procedură de selecţie statistică în doi 
paşi de creare a unei amprente compozite, care conţine cel mai mic număr de parametri 
diagnostic capabili să facă diferenţa dintre diferite materiale sursă.  

 
Pasul 1: analiza diferenţei semnificative 

În prima etapă a procedurii s-a utilizat o analiză a diferenţei semnificative 
nonparametrice (Kruskal-Wallis H-Test) pentru a se stabili care dintre parametrii geochimici 
din întreaga bază de date geochimice a prezentat diferenţa semnificativă dintre un grup de 
surse şi altul. A fost adoptată o ipoteză nulă care spune că orice diferenţă dintre rangul 
mediu al fiecărui grup se datorează şansei; fiecare parametru geochimic de succes a fost 
apoi introdus într-o analiză de funcţie discriminantă cu variante multiple.  

 
 

Pasul 2: Analiza funcţiei discriminante cu variante multiple (MDA) 
A doua etapă a procedurii de amprentare identifică cel mai mic număr de parametri 

diagnostic care pot face distincţia dintre grupele sursă. Procedura adoptă MDA utilizând 
minimizarea valorii lambda a lui Wilkis (Λ):  
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  (ecuaţia 1) 

 
unde XDi este punctajul pentru observaţia i de pe funcţia discriminantă D, XDG este 

punctajul mediu pe funcţia discriminantă D pentru observaţiile din grupul în care i este 
membru şi XDT este punctajul mediu pe funcţia discriminantă D pentru toate observaţiile 
(Johnston, 1978).  

 
Procedura construieşte un model predictiv de apartenenţă la grup pe baza 

caracteristicilor observate în fiecare grup. Parametri geochimici diagnostic au fost scoşi din 
analiză, lăsând un număr optim necesar pentru a găsi amprenta materialului sursă. Atât 
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pasul 1 cât şi pasul 2 ai procedurii de amprentare a compozitului au fost efectuate cu 
ajutorul pachetului software statistic SPSS 12.0. 

 
3.2.2 Model de amestec multi-variat 

Dacă provenienţa sedimentelor a fost determinată cu ajutorul tehnicii de amprentare 
a compozitului, pentru determinarea contribuţiei relative a fiecărui grup de surse de 
sedimente la sedimentele din râul principal s-a recurs la un model de amestec multivariat (cf 
Walling et al., 1999). În acest model, efectuat cu ajutorul instrumentului de optimizare Solver 
prezent în Microsoft Excel 2003™, este produs un set de ecuaţii lineare care atribuie (adică 
scoate din amestec) concentraţiile fiecărui parametru amprentă din proba de sedimente de 
râu la contribuţiile combinate ale grupelor de surse potenţiale. Este generată o ecuaţie 
lineară pentru fiecare proprietate din amprentă şi, cu ajutorul metodei celor mai mici pătrate, 
este stabilită proporţia de material derivată din fiecare grup de surse prin minimizarea sumei 
pătratelor rezidualelor (ecuaţia 2) pentru toate proprietăţile diagnostic incluse în model: 
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unde Res este suma pătratelor rezidualelor, Cgi este concentraţia proprietăţii 

diagnostic i din proba de sediment fluvial, Csi este concentraţia medie a proprietăţii trasor i în 
grupul de surse s şi Ps este proporţia relativă din grupurile de surse (Walling et al., 1999).  

 
3.2.3 Rezultate 

Modelul de amestec multivariat a fost aplicat probelor din râul Abrud, în aval de 
confluenţa cu Roşia şi din râul Arieş, în aval de confluenţa cu Abrudul (Figura 9.19). În 
fiecare punct de prelevare, a fost calculată contribuţia relativă (%) cu sedimente din fiecare 
grup de surse definit în sub-bazinul Abrud/Arieş şi prezentată grafic în aval în Figura 9.20. 
Nu toate grupurile de surse potenţiale din Arieş au fost caracterizate geochimic, în special în 
aval de Valea Şesei (Figurile 9.19 şi 9.20). Pentru a explica acest lucru, contribuţia 
procentuală a grupurilor de surse necaracterizate a fost estimată ca proporţională cu 
bazinele hidrografice respective. Deşi aceasta nu este o ipoteză neraţională, introduce totuşi 
un artefact în procedura de modelare discutată mai jos. 

Modelul de amestec multivariat sugerează că la 300 m aval de confluenţa 
Abrud/Roşia (Figura 9.20; GF64), până la 44% din sedimentele din râu îşi au sursa în 
bazinul Roşiei; proporţia se reduce la 42% la 3 km mai departe în aval de confluenţă (Figura 
9.20; GF87). În primul punct de prelevare din râul Arieş (Figura 9.20; GF88), contribuţia 
procentuală a sedimentelor din râul Roşia este diluată de sedimentele aduse din bazinul 
superior al Arieşului; se estimează că bazinul superior al Arieşului contribuie cu peste 30% 
la sedimentele prezente la confluenţa Abrud/Arieş. În aval de confluenţa Abrud/Arieş, 
proporţia relativă a sedimentelor din Roşia scade constant până la 27% în punctul GF90, 
apoi se reduce la 21% în aval de confluenţa Arieş/Ştefanca (GF91). În aval de confluenţa 
Arieş/Muşcanilor (punctul GF92) se estimează că maxim 8% din sedimente provin din Roşia, 
ceea ce indică o diluţie substanţială cu sedimente provenite din alte părţi ale bazinului. 

În aval de râul Şesei (GF69- GF 102) contribuţia prezisă pentru sedimentele din râul 
Roşia la sedimentele din Arieş rămâne relativ stabilă (8,6-12,5%). 

Aceasta datorită faptului că, în aval de valea Şesei, nu a mai fost caracterizat 
geochimic niciunul din sistemele de afluenţi. Deşi s-a utilizat suprafaţa bazinului ca valoare 
surogat pentru aportul de sedimente din aceste grupuri de surse potenţiale şi modelul de 
amestec a fost modificat la scară după necesităţi (Figura 9.20), grupurile de surse 
necaracterizate au introdus în mod clar un artefact în modelul de amestec. Continuarea 
recoltării de probe şi caracterizărilor geochimice a grupurilor de surse potenţiale din râul 
Arieş ar fi dus cu siguranţă la o reducere mai pronunţată a contribuţiilor prognozate din 
bazinul Roşiei. 
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În Figura 9.21 este reprezentată grafic contribuţia procentuală a sedimentelor din 
valea Roşiei, împreună cu barele de eroare, pentru cele 17 puncte de prelevare utilizate în 
analiza modelului de amestec. O scădere bruscă a proporţiei relative a sedimentelor din râul 
Roşia în primele şase puncte este clar evidentă (aceste puncte nu sunt afectate de artefactul 
din modelul de amestec discutat mai sus) , iar linia de regresie reprezentată de aceste 
puncte dă un coeficient de corelare (r2 = 0,94) statistic semnificativ (P = 0,05) . Gradientul 
liniei generat de ecuaţia de regresie sugerează că, pentru rata de reducere modelată, 
contribuţia procentuală a bazinului Roşiei ar scădea sub 1% într-un punct aflat la 28 km aval 
de confluenţa Roşia/Abrud; este cel de la Baia de Arieş. Prin determinarea gradientelor liniei 
de regresie şi pentru minimele şi maximele barelor de eroare (Figura 9.21) se poate estima 
distanţa de pe Arieş în care proporţia de sedimente din valea Roşiei scade sub 1%. 
Utilizarea acestei abordări cu bare de eroare arată că amprenta geochimică a sedimentelor 
din valea Roşiei din martie 2004 s-a întins între 24 km şi 30 km aval de confluenţa 
Roşia/Abrud; respectiv între Valea Lupşei şi Brăzeşti. 

Trebuie remarcat că analiza diferenţei semnificative şi modelul de amestec 
multivariat nu sunt decât procedee statistice şi sunt supuse erorii (Figura 9.2). Însă prin 
aceste metode a fost definită amprenta geochimică pentru Roşia Montană, logică din punct 
de vedere al dinamicii contribuţiei sedimentelor. În aval de confluenţa Abrud/Arieş, 
sedimentele trasate ca provenind de la Roşia Montană vor fi diluate fizic cu sedimente 
contaminate şi necontaminate provenite din bazinele afluenţilor. Amprenta geochimică 
calculată pentru Roşia Montană se întinde până la un segment de râu aflat între Valea 
Lupşei şi Brăzeşti, în acest segment existând şi alte surse semnificative de sedimente 
contaminate (Şesei şi Baia de Arieş) şi necontaminate din afluenţi necaracterizaţi geochimic 
care vor dilua semnalul geochimic de la Roşia Montană până la un nivel nedetectabil.  

Amprenta geochimică de la Roşia Montană nu a fost determinată decât cu ajutorul 
datelor geochimice din martie 2004; va fi necesară continuarea prelevărilor şi analizelor de 
probe pentru a se confirma de exemplu, stabilitatea amprentei sau dacă întinderea ei 
prezintă variaţii sezoniere. Recomandăm insistent să se efectueze noi determinări ale 
amprentei geochimice, înainte, în timpul şi după exploatarea rezervei de aur de la Roşia 
Montană, astfel încât să se poată monitoriza dispersia contaminării de la Roşia Montană în 
aval şi ajusta măsurile de control al deşeurilor. 

3.3 Analiza cu izotopi de Pb 

Cercetările recente au demonstrat că izotopii de metale (în special ai Pb) pot fi 
utilizaţi pentru „amprentarea” surselor de contaminare şi pentru a face distincţia între 
contaminarea produsă de activităţi umane (ex. minerit) şi cea din cauze naturale (Hudson 
Edwards et al., 1999; Miller et al., 2002). Acest lucru este posibil deoarece compoziţia 
izotopică a Pb variază de la un zăcământ de minereu la altul,ca şi între o zonă mineralizată 
una nemineralizată. Analiza izotopilor, cuplată cu amprentarea sedimentului compozit şi 
modelele de amestec al sedimentelor descrise mai sus, oferă o nouă posibilitate de 
identificare exactă precum şi caracterizarea surselor de contaminare punctiforme şi 
urmărirea dispersiei lor în aval. 

Proporţiile medii de izotopi 208/206Pb, 207/206Pb, 208/207Pb în sedimentele şi materialele 
de bazin au fost calculate pe baza analizei a 15 analize repetate cu ICP-MS. Proporţiile au 
fost calibrate cu ajutorul raportului dintre 205/203Tl, cunoscut ca fiind constant în mediul 
terestru. 

 
3.3.1 Proporţie de izotopi de Pb în materialul minier 

În Figura 9.22 sunt reprezentat proporţii de izotopi de Pb bivariate (208/206Pb, 207/206Pb, 
208/207Pb) în probele de sediment prelevate din cariere (Cetate, Cârnic, Napolean), deşeuri 
miniere (Roşia Poieni, Izbita, Bucium, Roşia Montană) şi steril (Selişte, Izbita, Gura Roşiei) 
din sub-bazinul Abrud. Se pot identifica trei mănunchiuri de puncte pe toate cele trei grafice 
de distribuţie a proporţiilor bivariate de izotopi. În primul rând pare să existe o similaritate 
între semnătura izotopică a materialelor de la cariera Cetate şi sterilul minier din iazurile de 
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decantare de la Gura Roşiei şi Selişte; acest fapt nu surprinde, deoarece cele două iazuri de 
decantare depozitează materiale provenite din Valea Roşiei. 

Un al doilea mănunchi de puncte conţin probele recoltate din diverse puncte ale 
bazinului Abrud. În acest grup, probele de material de la carierele Cârnic şi Napolean 
ilustrează o semnătură izotopică constant similară care în mod interesant poate fi clar 
deosebită de cea a materialelor prelevate din cariera Cetate, deşi cele două amplasamente 
sunt foarte apropiate geografic. O valoare constant excentrică faţă de acest al doilea 
mănunchi este o probă din depozitul de la Roşia Poieni colectată pe cursul superior al văilor 
Abruzel şi Roşia; aceasta reflectă probabil mineralizarea diferită (în mare parte diorit de 
porfir) din zăcământul de la Roşia Poieni faţă de cel de la Roşia Montană. 

În sfârşit, dacă deşeurile miniere de la Roşia Montană sunt depozitate în iazurile de 
la Selişte şi Gura Roşiei au dovedit aceeaşi semnătură izotopică cu minereul exploatat activ 
în zăcământul de la Cetate, deşeurile miniere de pe malul sudic al râului Roşia au o 
semnătură izotopică foarte diferită bazată pe relaţiile izotopice bivariate (Figura 9.22). Având 
în vedere că nu este probabil ca diferenţele de semnătură izotopică dintre deşeurile şi 
sterilul de la Roşia Montană să fie datorate modificărilor chimice produse în prelucrarea 
minereurilor, este posibil ca deşeurile să fi avut ca sursă un zăcământ din care nu au fost 
colectate probe. Este interesant de notat că deşeurile prezente pe valea unui afluent de pe 
cursul superior al Buciumului, la Lupuleşti, are o semnătură izotopică a Pb similară cu cea 
de pe valea Roşiei. Sunt necesare informaţii cu privire la sursa acestor deşeuri pentru a se 
putea stabili dacă îşi au sursa în zone geografice similare din bazinul hidrografic. 

 
3.3.2 Proporţie de izotopi de Pb în sedimentul din râu 

Având în vedere că iazul de decantare şi haldele de steril acţionează ca surse 
potenţial importante de sedimente în albiile râurilor locale, raporturile izotopice ale Pb din 
probele de sedimente de râu colectate în aval de halda de deşeuri sunt reprezentate grafic 
în Figura 9.23. În general nu apar asociaţii clare între modelele de distribuţie a izotopilor în 
sedimentele de râu şi cele din deşeuri sau steril minier, majoritatea punctelor situându-se 
între cele două mănunchiuri majore de proporţii izotopice identificate mai sus (Figura 9.22). 
Însă raporturile izotopice ale Pb în sedimentele de râu colectate imediat în aval de iazurile 
de decantare Gura Roşiei (punctul GF54) şi respectiv Selişte (punctul GF49) corespund 
îndeaproape semnăturilor din sterilul colectat din cele două iazuri, ceea ce sugerează 
antrenarea sterilului în albiile râurilor locale. 

Deşi este evident că semnătura izotopică a deşeurilor provenite de la minele din 
valea Roşiei pot fi detectate în râul Abrud, imediat în aval de  iazurile de decantare de la 
Gura Roşiei şi Selişte, în râul Roşia propriu zis nu se produce o asociere la fel de clară. În 
schimb, probele prelevate din râul Roşia se situează în general între cele două mănunchiuri 
majore de probe, ceea ce sugerează că sedimentele de râu cuprind un amestec de 
materiale din arii geologice diferite ale bazinului hidrografic.  

În Figura 9.24 sunt reprezentate proporţiile de izotopi de Pb în aval, în sedimentele 
de râu prelevate din râurile Abrud şi Arieş şi afluenţii selectaţi, între confluenţa cu Roşia şi 
Buru. Datele arată că, având în vedere marjele de eroare asociate analizelor izotopice nu 
există o diferenţiere constantă şi clară dintre raporturile de izotopi de Pb din râul principal şi 
din afluenţi şi că nu apare o modificare sistematică a raporturilor dintre izotopi în aval. Deşi 
raporturile izotopice ale Pb determinate în prezentul raport nu au îmbunătăţit determinarea 
amprentei geochimice Roşia Montană, ele au ajutat la diferenţierea materialelor provenite 
din cariere de cele provenite din haldele de deşeuri din bazinul Roşia Montană. 

Chiar cu modelele de distribuţie descrise mai sus, considerăm că există două dovezi 
care indică faptul că rapoartele de izotopi de Pb sunt potenţial un instrument extrem de 
puternic de caracterizare a surselor de contaminare şi cartografiere a căilor lor de transport 
în aval. În primul rând, proporţiile izotopilor prezentate în acest raport au fost determinate cu 
ajutorul ICP-MS al UWA şi au asociate erori relativ mari (Figura 9.24). Însă UWA a investit 
recent într-un nou instrument cu sector magnetic care reduce erorile de măsurare a 
izotopilor cu un ordin de mărime, permiţând astfel o definire mai riguros statistic a 
mănunchiurilor de valori ale proporţiilor izotopice. În al doilea rând, determinările primare ale 
proporţiilor de izotopi în probele de sedimente de râu prelevate de pe Vişeu (judeţul 
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Maramureş) cu ajutorul noului instrument cu sector magnetic al UWA nu numai că prezintă 
marje de eroare semnificativ reduse, dar şi că sedimentele de pe Vişeu au o semnătură 
izotopică semnificativ diferită. Pe baza acestor dovezi, considerăm că determinările izotopice 
detaliate cu ajutorul instrumentului cu sector magnetic dau nu numai posibilitatea 
îmbunătăţirii semnificative a determinării amprentei geochimice de la Roşia Montană, ci şi 
permite efectuarea procedurilor de amprentare a sedimentelor din întregul bazin (ex. Tisa). 
Informaţiile de acest tip vor constitui o parte esenţială a studiului de evaluare a impactului 
asupra mediului desfăşurat în prezent pentru exploatarea viitoare a aurului de la Roşia 
Montană. 
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4 Obiectivul 3: Amplasamente suplimentare pentru 

colectarea de probe 
 
Identificarea ariilor din sub-bazinul Abrud/Arieş în care ar putea fi necesară 
monitorizarea suplimentară a mediului şi colectarea de probe de sediment 
resuspendat. 

 
Baza de date geochimice GIS a fost analizată înainte de programul de prelevări din 

martie 2004, pentru a se identifica punctele fierbinţi geochimice şi ariile unde datele erau 
incomplete sau lipsă din bazinul Abrud/Arieş. Ca urmare a acestei analize, în martie 2004 au 
fost prelevate probe din i) punctele comune de prelevare ale reţelelor RGCM şi Fluvio, ii) 
punctele din care Fluvio a recoltat probe în iulie 2002 şi iulie 2003 şi iii) alte 51 de puncte pe 
râurile Izbita, Corna, Cerbul, Abruzel, Cernit, Roşia, Abrud, Ştefanca, Musca, Şesei şi Arieş 
(Figura 9.3). Colectarea datelor geochimice din aceste noi puncte a îmbunătăţit definirea 
amprentei geochimice Roşia Montană (Obiectivul 2) şi a îmbogăţit considerabil studiul 
geochimic al situaţiei de referinţă în bazinul Abrud/Arieş (Obiectivul 1). 

Împreună, reţelele de prelevare a probelor RMGC şi Fluvio asigură o bună acoperire 
a bazinului Abrud, permiţând identificarea şi monitorizarea punctelor fierbinţi de 
contaminare. Deşi punctele de prelevare sunt mai larg împrăştiate în bazinul Arieş, este încă 
posibilă identificarea surselor de contaminare punctiforme (ex. afluenţi, Baia de Arieş) şi de 
a urmări modelele de dispersie a contaminanţilor în aval de acestea.  

Pentru a verifica dacă RMGC trebuie să includă noi puncte de prelevare în reţeaua 
de monitorizare, au fost elaborate hărţi ale punctelor fierbinţi geochimice (Figurile 9.26 şi 
9.27). Aceste   hărţi arată locurile în care au fost depăşite valorile imperative UE (apă) şi 
valorile olandeze de intervenţie (sedimente) la cel puţin un element (As, Cd, Cu, Pb, Zn) în 
fiecare probă prelevată de pe amplasament; aceste hărţi integrează bazele de date RMGC 
şi Fluvio. Trebuie remarcat că aceste hărţi nu prezintă decât amplasamentele cel mai grav şi 
persistent contaminate; multe puncte au fost excluse de pe aceste hărţi deoarece o singură 
probă prezentase o concentraţie mai mică decât o anumită valoare imperativă/de intervenţie. 
Petru apa de râu (Figura 9.26) au fost identificate trei puncte fierbinţi, toate în sub-bazinul 
Abrud: 1) pe cursul superior al Abruzelului (RMGC - SO21), 2) pe cursul superior al văii 
Corna (RMGC - SO32) şi 3) în râul Roşia imediat în amonte de confluenţa cu Abrudul 
(RMGC - SO10). Petru sedimentele de râu (Figura 9.27) au fost identificate cinci puncte 
fierbinţi, dintre care două în sub-bazinul Abrud: 1) pe Bucium în amonte de confluenţa cu 
Abruzelul (Fluvio - BU7), 2) pe Bucium în aval de confluenţa cu Abruzelul (Fluvio – BU8), 3) 
pe Arieş în aval de Salcia de Jos (Fluvio – AR7), 4) pe Arieş la Ocoliş (Fluvio – AR6) şi 5) pe 
Arieş în amonte de confluenţa cu Iara (AR5). 

Este interesant de remarcat că o contaminare persistentă şi gravă a apei de râu nu 
apare decât în sub-bazinul Abrud şi numai un punct dintre acestea este pe valea Roşiei. În 
plus, o contaminare persistentă şi gravă a sedimentelor este mai răspândită în Arieş; 
îmbogăţirea semnificativă a sedimentelor cu metale poluante şi As, mai ales în aval de Baia 
de Arieş, sugerează că cea mai mare parte a contaminării are probabil sursa în valea 
Arieşului. Trebuie însă recunoscut că sedimentele de luncă pot acţiona ca depozit 
semnificativ de metale poluante şi este posibil ca eroziunea malurilor pe această porţiune a 
văii Arieşului să remobilizeze aceste materiale. O prelevare amănunţită de probe de 
sedimente de luncă ar determina nu numai ameninţarea potenţială pe care ar reprezenta-o 
eroziunea malurilor pentru calitatea apei şi sedimentelor, dar şi mărimea şi provenienţa 
contaminării istorice a luncilor din bazinul Abrud/Arieş. 
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4.1 Puncte suplimentare de prelevare 

Pe baza hărţilor de contaminare a bazinului (Figurile 9.6-9.8, 9.10-9.12) şi a celor 
două hărţi ale punctelor fierbinţi (Figurile 9.26 şi 9.27), recomandăm ca RMGC să integreze 
în reţeaua de prelevare următoarele puncte Fluvio (martie 2004): 

 
 GF87 – pe Abrud între Gura Roşia şi Câmpeni (punct adiacent unei punţi 

suspendat). Cu excepţia punctului RMGC SO11, imediat în aval de confluenţa Roşia 
/Abrud, acest punct oferă singura ocazie de a evalua amestecul dintre apele Roşiei 
cu cele venite de pe cursul superior al Abrudului. 

 GF88 – pe Arieş c. 1,5 km aval de confluenţa cu Abrudul. Acest punct este prima 
ocazie de a evalua amestecul apei de râu din Abrud cu apele venite din partea 
superioară a bazinului Arieşului. Datele din acest punct vor completa datele din 
punctul RMGC SO14 (GF90; Fluvio martie 2004) aflat în amonte de afluentul 
Ştefanca. 

 GF92, GF76, GF69, GF93, GF94, GF67, GF95 şi GF96 – toate pe Arieş. Aceste 
puncte cuprind zona amprentei geochimice calculate pentru Roşia Montană şi ca 
atare ar trebui monitorizate de rutină pe măsura dezvoltării exploatării de la Roşia 
Montană. 
 
Pe lângă recoltarea de probe de apă de pe aceste amplasamente, recomandăm ca 

RMGC să culeagă şi probe de sedimente din aceste puncte şi din celelalte puncte din reţea. 
Prezentul raport a scos în evidenţă diferenţele între modurile de contaminare a apei şi 
sedimentelor din bazinul Abrud/Arieş şi o analiză de rutină a probelor de sedimente din 
aceste puncte (pe care ar putea să o efectueze Fluvio) ar da ocazia actualizării amprentei 
geochimice Roşia Montană pe măsură ce vor avansa lucrările miniere. 

4.2 Probe de sediment în suspensie 

În prezent nu există informaţii în zona Roşia Montană privind nivelurile de metale 
poluante transportate de cursurile de apă sub formă de suspensii care, pe baza studiilor din 
alte ţări în bazine afectate de activităţi miniere, sunt probabil foarte mari. Pentru a rezolva 
această problemă, toate probele de apă recoltate în martie 2004 de Fluvio (n = 60) şi Analist 
Service SRL (n = 45) au fost filtrate pentru a se analiza geochimic sedimentul reţinut pe 
hârtia de filtru. Din păcate, pe nici una dintre hârtiile de filtru nu s-a colectat destul sediment 
pentru a o bună determinare geochimică. Recomandăm însă organizarea unui program 
special de colectare a sedimentelor în suspensie în sub-bazinul Abrud /Arieş; acesta nu 
numai că ar ajuta la cuantificarea încărcării cu metale dizolvate, ci ar oferi şi date legate de 
diluţia fizică a sedimentelor de la Roşia Montană în râurile Abrud şi Arieş. 
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5 Sumar şi concluzii 

 
Raportul a discutat trei obiective şi a generat materialele stipulate în contract, 

respectiv hărţi în varianta tipărită şi de fişierele electronice de date. A fost dezvoltată o 
cuprinzătoare bază de date geochimice pentru apă şi sedimente de râu (Obiectivul 1) cu 
ajutorul datelor din probele de apă de râu şi sedimente colectate de RMGC (n = 272) şi 
Fluvio (n = 421); baza de date însoţeşte prezentul raport sub formă de tabele Excel, fişiere 
de baze de date (dbf IV) şi fişiere ARC shape. A fost determinată amprenta geochimică 
Roşia Montană (Obiectivul 2) printr-o combinaţie de i) hărţi de contaminare a bazinului, ii) 
tehnici de amprentare a sedimentelor compozite şi a modelului de amestecare a 
sedimentelor şi iii) analize cu izotopi de Pb. Pe baza acestor abordări, se estimează că 
întinderea maximă în aval a amprentei geochimice asociate activităţii miniere din bazinul 
Roşia Montană este de 24 – 30 km aval de confluenţa Roşia/Abrud; respectiv între Valea 
Lupşei şi Brăzeşti. În sfârşit, au fost identificate puncte de pe Abrud şi Arieş pe care RMGC 
ar trebui să le integreze actualei reţele de puncte de prelevare (Obiectivul 3)  Trebuie 
colectate de rutină probe de apă şi sediment din toate punctele din reţeaua RMGC, astfel 
încât să se poată monitoriza, evalua şi calcula complet modelele de dispersie a 
contaminanţilor. 

Pe tot parcursul raportului, au fost făcute recomandări de îmbunătăţire a bazei de 
date geochimice de la Roşia Montană şi de îmbunătăţire a definirii amprentei geochimice. În 
rezumat, acestea sunt:  

 
 Determinarea proprietăţilor geochimice ale sedimentelor de râu din bazinele 

necaracterizate din valea Arieşului. Aceasta va contribui la reducerea anomaliei 
statistice prezente în modelul de amestec al sedimentelor utilizat pentru 
determinarea amprentei geochimice de la Roşia Montană. 

 Prelevarea şi analiza de probe din porţiuni ale malului de luncă / carote de luncă în 
vederea stabilirii mărimii şi modelului de distribuţie a contaminării în bazinul 
Abrud/Arieş cauzate de extracţia istorică a metalelor.  

 Un program special de colectare a sedimentelor în suspensie în sub-bazinul 
Abrud/Arieş pentru cuantificarea încărcării cu metale dizolvate, şi pentru a obţine 
date legate de diluţia fizică a sedimentelor de la Roşia Montană în râurile Abrud şi 
Arieş. 

 Monitorizarea regulată a punctelor desemnate ca „puncte fierbinţi” pentru elementele 
instabile prin metoda SEP, deoarece reprezintă cel mai mare risc pentru sănătatea 
umană şi a mediului. 

 Prelevarea de probe adiţionale de material din bazin pentru a îmbunătăţi 
determinarea statistică a concentraţiilor de fond de metale şi As în sub-bazinele 
Abrud/Arieş. Aceste informaţii ar avea relevanţă directă pentru implementarea 
directivei cadru UE referitoare la apă şi, totodată, ar permite o comparare mai realistă 
a mărimii contaminării de la un sub-bazin la altul, având în vedere diferenţele de 
mineralizare şi gradele de activitate minieră. 
 
Fluvio dispune de cunoştinţele de teren, de analiză şi modelare necesare şi de 

experienţă deosebită în efectuarea acestor lucrări,  care s-ar îmbina perfect cu monitorizarea 
desfăşurată în prezent de RMGC în sub-bazinul Abrud/Arieş. 
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7 Declaraţie pe propria răspundere 
 
Deşi Universitatea va depune toate eforturile rezonabile de a asigura exactitatea 

lucrărilor efectuate şi a informaţiilor oferite, Universitatea nu garantează, explicit sau implicit 
exactitatea şi nu se declară responsabilă pentru consecinţele ce decurg din inexactităţi sau 
omisiuni decât dacă acestea sunt rezultatul neglijenţei din partea Universităţii sau agenţilor 
acesteia. 

Părţile sunt de acord şi declară că obligaţiile Universităţii şi a agenţilor săi încetează 
o dată cu predarea rapoartelor şi că nu îşi asumă nici un fel de răspundere, direct sau 
indirect, de efectele pe care un produs, proces sau acţiune produse, adoptate şi/sau luate de 
sponsor sau de alte părţi, chiar dacă formularea respectivului produs, proces sau acţiune se 
bazează pe constatările proiectului. 

Nici una dintre părţi nu răspunde faţă de cealaltă în caz de deces sau accident, decât 
dacă acestea sunt provocate prin neglijenţa părţii respective sau a agenţilor săi şi nu 
răspunde faţă de cealaltă parte nici cu privire la pierderi sau prejudicii decât dacă acestea au 
fost provocate din vina sa sau a agenţilor săi. 
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8 Tabele 
 

Tabel 8-1.  Sumar al probelor de apă de râu şi sedimente colectate de Fluvio în iulie 
2002, iulie 2003 şi martie 2004 

 
Tipul de probă Iulie 2002 Iulie 2003 Martie 2004 Total 
Apă de râu 53 53 60 166 
Sedimentele din râu 49 53 104 206 
Sub-bazin - - 49 49 
Total 102 106 213 421 

 
 

Tabel 8-2. Concentraţiile maxime şi minime (µg l-1) ale metalelor selectate în apa 
râului din Roşia şi Abrud. 

Date adaptate după Forray (2002). 
 

Metal Concentraţie minimă Concentraţie maximă 
Al 150 260.000 
Cd - 130 
Co - 260 
Cu - 1.100 
Fe 170 204.200 
Mn 39 80.400 
Ni - 290 
Pb - 163 
Zn 12 42.600 

 
 
Tabel 8-3. Compoziţia chimică a apei de râu colectate iarna din râul Arieş între Baia 

de Arieş şi Cheia 
Date adaptate după Forray şi Hallbauer (2000). 

 

   Concentraţia (µg l-1) 
Proba pH EC Ca Mg Na K Sr Mn Ba Zn Cu 
1 7.5 486 73.000 8.600 15.600 4.500 164 207 - - - 
3 7.5 323 47.000 6.300 7.400 3.200 147 216 - - - 
5 7.4 328 49.000 7.100 7.300 1.000 147 229 - - - 
8 7.4 343 46.000 6.200 7.000 2.500 148 251 - - - 
10 7.1 348 49.000 6.900 8.200 1.500 148 274 - 175 - 
11 7.1 332 47.000 7.200 6.100 1.600 148 279 - 172 - 
13 7.4 333 42.000 6.300 5.600 1.600 147 278 - 181 - 
14 6.2 334 43.000 5.500 8.500 1.500 145 264 - 196 - 
15 6.0 361 44.000 5.800 7.300 1.800 149 261 - 236 227 
16 5.8 393 45.000 7.400 7.300 2.700 147 272 174 235 319 
18 5.8 417 46.000 6.600 7.200 2.700 145 280 190 213 340 
19 5.5 420 43.000 6.600 4.400 3.000 146 284 - 237 350 
20 5.3 426 40.000 7.000 4.000 1.800 147 1.000 - 256 406 
21 5.3 431 42.000 7.200 4.300 2.300 142 2.000 - 236 324 
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Tabel 8-4. Puncte de prelevare comune în programele de prelevări RMGC şi Fluvio, 

cu numărul de identificare a punctului de prelevare şi locul geografic. 
 

 Program de prelevări RMGC Program de prelevări fluvio 
Râul 

 
ID 

punct Stereo 70 E Stereo 70 
N 

ID punct 
2002/2003 

ID punct 
2004 

UTM 34N 
E 

UTM 34N
N 

Abruzel S002 355852 530434 ABR1 GF27 663866 5124865 
Bucium S003 352946 530749 BU9 GF47 660935 5125142 
Corna S004 352905 530843 CO1 GF16 660935 5125142 
Selişte S006 350819 534012 SI1 GF49 658858 5128306 
Abrud S008 350367 535691 BU12 GF54 658001 5130084 
Abrud S011 350666 536548 BU13 GF64 658418 5130750 
Abrud S012 352163 541824 BU14 GF65 659650 5136103 
Arieş S014 357619 543795 AR16 GF90 664851 5138628 
Arieş S016 357617 543733 AR16a GF91 665573 5138266 
Bucium S017 359367 530751 BU1 GF42 667684 5125656 
Bucium S019 358072 529238 BU5 GF43 666325 5123845 
Izbita S020 358079 529229 IZ1 GF35/36/37 666325 5123845 
Abrud S023 350442 534634 BU11 GF50 658537 5128576 
Arieş S025 364279 543221 AR14 Nici o probă 671680 5138222 
Şesei S024 364279 543221 SS3 GF76/77/78 671798 5138275 

 
 

Tabel 8-5. Valorile directivei UE privind calitatea necesară a apei de râu pentru 
captările de apă potabilă (75/440/EEC). 

Valorile în (µg l-1) 
 

 valoarea ţintă valoarea imperativă 
As 5 10 
Cd 1 5 
Cu 20 50 
Pb Nu 50 
Zn 500 3000 
pH 6,5 – 8,5 Nu 

 
Tabel 8-6. Valorile STAS privind calitatea necesară a apei de râu pentru captările 

de apă potabilă  
Valorile în (µg l-1) 
 

 As Cd Cu Pb Zn 
STAS 4706/1988 
(Nivel I, II & III) 10 3 50 50 30 
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Tabel 8-7. Valorile limită din Ordin (OM 1146/2002) privind concentraţiile admisibile 
de As şi metale în apele râurilor.  

Valorile în (µg l-1) 
 
 

 Limita 
I 

Limita 
II 

Limita 
III 

Limita 
IV 

Limita 
V 

As Fond 1 2 5 > 5 
Cd Fond 0,1 0,2 0,5 > 0,5 
Cu Fond 2 4 8 > 8 
Pb Fond 1 2 5 > 5 
Zn Fond 5 10 25 > 25 

 
 

Tabel 8-8. Concentraţii de fond ale metalelor (μg l-1) determinate în sub-bazinul 
Arieş 

 
 As Cd Cu Pb Zn 
Iulie 2002 1,0 0,1 1,0 1,0 6,0 
Iulie 2003 1,0 0,1 0,5 0,1 6,0 
Martie 2004 0,2 0,1 1,5 0,8 5,0 
Medie ponderată 0,6 0,1 1,1 0,6 5,0 

 
 

Tabel 8-9. Valori ţintă şi valori de intervenţie pentru remedierea solului ale unor 
metale folosite de Ministerul olandez al Locuinţelor, Amenajării 
Teritoriului şi Mediului. 

Valorile au fost exprimate ca concentraţii în sol standard (10% materii organice, 25% argilă). 
Sunt indicate de asemenea valorile ghid, oferite de RMGC, pentru determinarea fizico-
chimică a sedimentelor. Toate valorile sunt în mg kg-1. 

 

 valoarea ţintă valoarea de 
intervenţie valoarea RMGC 

As 29 55 17 
Cd 0,8 12 3,5 
Cu 36 190 200 
Pb 85 530 90 
Zn 140 720 300 
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Tabel 8-10. Lista elementelor analizate de ICP-MS în probele de apă şi sediment de 
râu colectate de Fluvio.  

Nota: de remarcat că datele geochimice de calitate a sedimentelor depinde puternic de tipul 
de procedeu de extracţie cu acid. fluvio nu a utilizat procedeul cu digestie în tub închis a 
sedimentelor de râu şi de aceea concentraţiile de Hg sunt probabil considerabil subestimate. 

 

Metale alcaline Metale de tranziţie Alte metale Elemente pământoase 
rare 

Li Sc Al La 
Rb Ti Ga Ce 
Cs V In Pr 
 Cr Sb Sm 
Metale alcaline 
pământoase 

Ni Sn Eu 

Be Co Tl Gd 
Sr Zn Pb Tb 
Ba Y Bi Dy 
 Zr  Ho 
Metaloide Nb  Er 
As Mo  Yb 
B Pd  Lu 
 Cd  Th 
 Hg   

 
 

Tabel 8-11. Sumarul conţinutului fişierului shape din baza de date geochimice 
 

Denumirea fişierului Conţinutul fişierului 
XYfluvio_2002_river_water.shp date privind apa de râu Fluvio 2002 
XYfluvio_2002_channel_sediment.shp date privind sedimentele de râu Fluvio 2002 
XYfluvio_2003_river_water.shp date privind apa de râu Fluvio 2003 
XYfluvio_2003_channel_sediment.shp date privind sedimentele de râu Fluvio 2003 
XYfluvio_2003_mine_waste.shp date privind deşeurile miniere Fluvio 2003 
XYfluvio_2004_river_water.shp date privind apa de râu Fluvio 2004 
XYfluvio_2004_channel_sediment.shp date privind sedimentele de râu Fluvio 2004 
XYfluvio_2004_mine_waste.shp date privind deşeurile miniere Fluvio 2004 
XYfluvio_2004_'catchment'.shp date privind probele de bazin Fluvio 2004 

 
 



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Studiu privind contaminanţii existenţi în sedimente 
 

 
Secţiunea 8: Tabele 

Pagina 35 din 100 

Tabel 8-12. Domeniul de variaţie şi media concentraţiilor de metale grele şi As în 
materialele prelevate în sub-bazinele Roşia şi Abrud. 

Nota: datele pentru Abrud includ şi datele pentru sub-bazinul Roşia.  
*conţine o concentraţie nedetectabilă. 

 
 As Cd Cu Pb Zn 
 Sub-bazinul Roşiei 
Domeniu 0,5 - 100 0,06* – 0,3 8,2 - 69 2,4 - 109 4,5 – 72 
Medie 10 0,1 40 24 35 
 Sub-bazinul Abrud 
Domeniu 0,5 - 100 0,04* – 0,4 8,2 - 240 2,4 - 109 4,6 - 100 
Medie 11 0,2 50 24 40 

 
 

Tabel 8-13. Coeficienţi de corelare non-parametrici Spearman Rank pentru relaţia 
dintre partiţia % metal din fazele ‘instabile’ (P1), ‘oxid de Fe/Mn’ (P2), 
‘materii organice/sulfură’ (P3) şi ‘rezidual’ (P4) şi suma totală a 
concentraţiilor în sedimentele de râu.   

* şi ** denotă corelaţia semnificativă la limitele de încredere 95 şi respectiv 99%.  
 

 Râul Abrud Râul Arieş 
 P1 % P2 % P3 % P4 % P1 % P2 % P3 % P4 % 

Cd 0,57* 0,14 -0,31 -0,39 0,09 -0,07 -0,18 0,07 
Cu 0,74** 0,20 -0,41* -0,50* 0,59** 0,25 0,04 0,70** 
Pb 0,78** -0,39 0,36 -0,03 -0,27 -0,65** 0,73** 0,06 
Zn 0,85** 0,08 -0,51* -0,65** 0,36 0,28 -0,05 -0,37 
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Tabel 8-14. Procentul din probele de apă de râu recoltate de Fluvio care au prezentat depăşiri ale valorilor de prag de calitate a apei din UE, STAS 
şi OM 

 

directiva 75/440/EEC 
T = ţintă; I = imperative 

STAS 4706 (1988) 
T = ţintă 

OM 1146 /2002 
L1 – L4 = nivele 

 As 
 

Cd 
 

Cu 
 

Pb 
 

Zn 
 

 As 
 

Cd 
 

Cu 
 

Pb 
 

Zn 
 

 As 
 

Cd 
 

Cu 
 

Pb 
 

Zn 
 

2002 

< T 96 68 69 82 
< L1 
 

51 47 7 30 35 

> T < I 2 14 6 
100 

14 

< T 
 

98 78 75 100 63 
> L1 < L2 14 2 18 

> I 2 18 25 0 4 > T 2 22 25 0 37 > L2 < L3 29 
10 

18 24 
12 

            > L3 < L4 2 8 14 14 14 

            > L4 4 35 59 14 39 

2003 

< T 89 55 64 65 < L1 20 38 52 92 31 

> T< I 2 15 4 
100 

26 
< T 91 66 68 100 49 

> L1 < L2 17 0 0 

> I 9 30 32 0 9 > T 9 34 32 0 51 > L2 < L3 36 
9 

4 2 
8 

            > L3 < L4 19 6 6 4 8 

            > L4 8 47 38 2 53 

2004 

< T 92 70 60 87 < L1 84 30 7 77 22 

> T < I 3 17 12 
98 

 
< T 95 78 72 98 47 

> L1 < L2 0 3 0 

> I 5 13 28 2 13 > T 5 22 28 2 53 > L2 < L3 5 
10 

20 3 
8 

            > L3 < L4 3 23 10 5 15 

            > L4 8 37 60 15 55 



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Studiu privind contaminanţii existenţi în sedimente 
 

 
Secţiunea 9: Figuri 

Pagina 37 din 100 

Tabel 8-15. Procentul din probele de sediment din râu recoltate de Fluvio care au 
prezentat depăşiri ale valorilor ghidurilor olandeze şi române 

 
cf. valori ghid olandeze cf. valori ghid române 

 As Cd Cu Pb Zn  As Cd Cu Pb Zn 
2002 
< T 71 35 10 79 33 
> T 15 60 31 21 50 

<T 56 75 44 81 62 

> I 14 5 59 0 17 > T 44 25 56 19 38 
2003 
< T 70 30 4 74 33 
> T 13 70 28 24 59 

<T 48 80 33 76 65 

> I 17 0 68 2 8 >T 52 20 67 2 35 
2004 
< T 71 70 2 77 68 
> T 11 30 56 23 32 

<T 48 99 60 79 90 

> I 18 0 42 0 0 >T 52 1 40 21 10 
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9 Figuri 

 
Figura 9.1. Sub-bazinul Abrud/Arieş cu locurile de prelevare a probelor de apă şi 

sedimente de râu din iulie 2002 
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Figura 9.2. Sub-bazinul Abrud/Arieş cu locurile de prelevare a probelor de apă şi 

sedimente de râu din iulie 2003 
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Figura 9.3. Sub-bazinul Abrud/Arieş cu locurile de prelevare a probelor de apă şi 

sedimente de râu din martie 2004 
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Figura 9.4. Sub-bazinul Abrud/Arieş cu locurile de prelevare din afluenţi a probelor 

sedimente din martie 2004 
a: versanţi 
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Figura 9.4. Sub-bazinul Abrud/Arieş cu locurile de prelevare din afluenţi a probelor 

 de sedimente din martie 2004 
b: carieră/haldă de deşeuri/steril 
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Figura 9.5. Sub-bazinul Abrud/Arieş cu locurile de prelevare a probelor comune 

pentru programele de prelevare ale RMGC şi Fluvio (2002, 2003) 
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Figura 9.6. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

iulie 2002, concentraţiile din apa râului au fost fie mai mari fie mai mici 
decât valorile ţintă UE sau unde au depăşit valoarea imperativă pentru 
captări de apă potabilă în sub-bazinul Abrud/Arieş 

a: Arsen 
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Figura 9.6. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

iulie 2002, concentraţiile de Cd în apa râului au fost fie mai mari fie mai 
mici decât valorile ţintă UE sau unde au depăşit valoarea imperativă 
pentru captări de apă potabilă în sub-bazinul Abrud/Arieş 

b: Cadmiu 
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Figura 9.6. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

iulie 2002, concentraţiile de Cu în apa râului au fost fie mai mari fie mai 
mici decât valorile ţintă UE sau unde au depăşit valorile imperative 
pentru captări de apă potabilă în sub-bazinul Abrud/Arieş 

c: Cupru 
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Figura 9.6. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

iulie 2002, concentraţiile de Pb în apa râului au fost fie mai mari fie mai 
mici decât valoarea imperativă CE pentru captări de apă potabilă în sub-
bazinul Abrud/Arieş 

d: Plumb 
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Figura 9.6. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

iulie 2002, concentraţiile de Zn în apa râului au fost fie mai mari fie mai 
mici decât valoarea ţintă CE sau unde au depăşit valoarea imperativă 
pentru captări de apă potabilă în sub-bazinul Abrud/Arieş 

e: Zinc 
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Figura 9.6. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

iulie 2002, nivelul pH în apa râului a fost fie mai mare fie mai mic decât 
valoarea imperativă CE pentru captări de apă potabilă în sub-bazinul 
Abrud/Arieş 

f: pH 
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Figura 9.7. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

iulie 2003, concentraţiile din apa râului au fost fie mai mari fie mai mici 
decât valoarea ţintă CE sau unde au depăşit valoarea imperativă pentru 
captări de apă potabilă în sub-bazinul Abrud/Arieş 

a: Arsen 
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Figura 9.7. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

iulie 2003, concentraţiile de Cd în apa râului au fost fie mai mari fie mai 
mici decât valoarea ţintă CE sau unde au depăşit valoarea imperativă 
pentru captări de apă potabilă în sub-bazinul Abrud/Arieş. 

b: Cadmiu 
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Figura 9.7. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

iulie 2003, concentraţiile de Cu în apa râului au fost fie mai mari fie mai 
mici decât valoarea ţintă CE sau unde au depăşit valoarea imperativă 
pentru captări de apă potabilă în sub-bazinul Abrud/Arieş. 

c: Cupru 
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Figura 9.7. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

iulie 2003, concentraţiile de Pb în apa râului au fost fie mai mari fie mai 
mici decât valoarea imperativă CE pentru captări de apă potabilă în sub-
bazinul Abrud/Arieş. 

d: Plumb 
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Figura 9.7. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

iulie 2003, concentraţiile de Zn în apa râului au fost fie mai mari fie mai 
mici decât valoarea ţintă CE sau unde au depăşit valoarea imperativă 
pentru captări de apă potabilă în sub-bazinul Abrud/Arieş. 

e: Zinc 
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Figura 9.7. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

iulie 2003, nivelul pH în apa râului a fost fie mai mare fie mai mic decât 
valoarea imperativă CE pentru captări de apă potabilă în sub-bazinul 
Abrud/Arieş. 

f: pH 
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Figura 9.8. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

martie 2004, concentraţiile din apa râului au fost fie mai mari fie mai mici 
decât valoarea ţintă CE sau unde au depăşit valoarea imperativă pentru 
captări de apă potabilă în sub-bazinul Abrud/Arieş. 

a: Arsen 
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Figura 9.8. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

martie 2004, concentraţiile de Cd în apa râului au fost fie mai mari fie 
mai mici decât valoarea ţintă CE sau unde au depăşit valoarea 
imperativă pentru captări de apă potabilă în sub-bazinul Abrud/Arieş. 

b: Cadmiu 
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Figura 9.8. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

 martie 2004, concentraţiile de Cu în apa râului au fost fie mai mari fie 
mai mici decât valoarea ţintă CE sau unde au depăşit valoarea 
imperativă pentru captări de apă potabilă în sub-bazinul Abrud/Arieş. 

c: Cupru 
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Figura 9.8. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

 martie 2004, concentraţiile de Pb în apa râului au fost fie mai mari fie 
mai mici decât valoarea imperativă CE pentru captări de apă potabilă în 
sub-bazinul Abrud/Arieş. 

d: Plumb 
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Figura 9.8. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

martie 2004, concentraţiile de Zn în apa râului au fost fie mai mari fie mai 
mici decât valoarea ţintă CE sau unde au depăşit valoarea imperativă 
 pentru captări de apă potabilă în sub-bazinul Abrud/Arieş. 

e: Zinc 
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Figura 9.8. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

martie 2004, nivelul pH în apa râului a fost fie mai mare fie mai mic decât 
valoarea imperativă CE pentru captări de apă potabilă în sub-bazinul 
Abrud/Arieş. 

f: pH 
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Figura 9.9. Modificări în aval ale concentraţiilor de metale grele şi As în apa râurilor 

din sub-bazinele Abrud/Arieş. 
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Figura 9.10. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

iulie 2002, concentraţiile din sedimentele de râu au fost fie mai mari fie 
mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit valoarea de 
intervenţie în sub-bazinul Abrud/Arieş. 

a: Arsen 
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Figura 9.19. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

 ulie 2002, concentraţiile de Cd în sedimentele de râu au fost fie mai mari 
fie mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit valoarea de 
 intervenţie în sub-bazinul Abrud/Arieş. 

b: Cadmiu 
 



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Studiu privind contaminanţii existenţi în sedimente 
 

 
Secţiunea 9: Figuri 

Pagina 66 din 100 

 
Figura 9.10. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

iulie 2002, concentraţiile de Cu în sedimentele de râu au fost fie mai mari 
fie mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit valoarea de 
intervenţie în sub-bazinul Abrud/Arieş. 

c: Cupru 
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Figura 9.10. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

iulie 2002, concentraţiile de Pb în sedimentele de râu au fost fie mai mari 
fie mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit valoarea de 
intervenţie în sub-bazinul Abrud/Arieş. 

d: Plumb 
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Figura 9.10. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

iulie 2002, concentraţiile de Zn în sedimentele de râu au fost fie mai mari 
fie mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit valoarea de 
intervenţie în sub-bazinul Abrud/Arieş. 

d: Zinc 
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Figura 9.11. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

iulie 2003, concentraţiile din sedimentele de râu au fost fie mai mari fie 
mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit valoarea de 
intervenţie în sub-bazinul Abrud/Arieş. 

a: Arsen 
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Figura 9.11. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

iulie 2003, concentraţiile de Cd în sedimentele de râu au fost fie mai mari 
fie mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit valoarea de 
intervenţie în sub-bazinul Abrud/Arieş. 

b: Cadmiu 
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Figura 9.11. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

iulie 2003, concentraţiile de Cu în sedimentele de râu au fost fie mai mari 
fie mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit valoarea de 
intervenţie în sub-bazinul Abrud/Arieş. 

c: Cupru 
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Figura 9.11. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

iulie 2003, concentraţiile de Pb în sedimentele de râu au fost fie mai mari 
fie mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit valoarea de 
intervenţie în sub-bazinul Abrud/Arieş. 

d: Plumb 
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Figura 9.11. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

iulie 2003, concentraţiile de Zn în sedimentele de râu au fost fie mai mari 
fie mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit valoarea de 
intervenţie în sub-bazinul Abrud/Arieş. 

e: Zinc 
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Figura 9.12. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

martie 2004, concentraţiile din sedimentele de râu au fost fie mai mari fie 
mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit valoarea de 
intervenţie în sub-bazinul Abrud/Arieş. 

a: Arsen 
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Figura 9.12. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

martie 2004, concentraţiile de Cd în sedimentele de râu au fost fie mai 
mari fie mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit valoarea 
de intervenţie în sub-bazinul Abrud/Arieş. 

b: Cadmiu 
 



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Studiu privind contaminanţii existenţi în sedimente 
 

 
Secţiunea 9: Figuri 

Pagina 76 din 100 

 
Figura 9.12. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

martie 2004, concentraţiile de Cu în sedimentele de râu au fost fie mai 
mari fie mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit valoarea 
de intervenţie în sub-bazinul Abrud/Arieş 

c: Cupru 
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Figura 9.12. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

martie 2004, concentraţiile de Pb în sedimentele de râu au fost fie mai 
mari fie mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit valoarea 
de intervenţie în sub-bazinul Abrud/Arieş. 

d: Plumb 
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Figura 9.12. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

martie 2004, concentraţiile de Zn în sedimentele de râu au fost fie mai 
mari fie mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit valoarea 
de intervenţie în sub-bazinul Abrud/Arieş. 

e: Zinc 
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Figura 9.13. Modificări ale concentraţiilor de metale grele şi As în sedimente în sub-

bazinul Abrud/Arieş. 
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Figura 9.14. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

martie 2004, concentraţiile din probele de bazin au fost fie mai mari fie 
mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit valoarea de 
intervenţie în sub-bazinul Abrud. 

a: Arsen 
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Figura 9.14. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

martie 2004, concentraţiile de Cd în probele de bazin au fost fie mai mari 
fie mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit valoarea de 
intervenţie în sub-bazinul Abrud. 

b: Cadmiu 
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Figura 9.14. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

martie 2004, concentraţiile de Cu în probele de bazin au fost fie mai mari 
fie mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit valoarea de 
intervenţie în sub-bazinul Abrud. 

c: Cupru 
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Figura 9.14. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

martie 2004, concentraţiile de Pb în probele de bazin au fost fie mai mari 
fie mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit valoarea de 
intervenţie în sub-bazinul Abrud. 

d: Plumb 
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Figura 9.14. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

martie 2004, concentraţiile de Zn în probele de bazin au fost fie mai mari 
fie mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit valoarea de 
intervenţie în sub-bazinul Abrud. 

e: Zinc 
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Figura 9.15. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

martie 2004, concentraţiile din probele de deşeuri miniere au fost fie mai 
mari fie mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit valoarea 
de intervenţie în sub-bazinul Abrud. 

a: Arsen 
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Figura 9.15. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

martie 2004, concentraţiile de Cd în probele de deşeuri miniere au fost 
fie mai mari fie mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit 
valoarea de intervenţie în sub-bazinul Abrud. 

b: Cadmiu 
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Figura 9.15. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

martie 2004, concentraţiile de Cu în probele de deşeuri miniere au fost 
fie mai mari fie mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit 
valoarea de intervenţie în sub-bazinul Abrud. 

c: Cupru 
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Figura 9.15. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

martie 2004, concentraţiile de Pb în probele de deşeuri miniere au fost 
fie mai mari fie mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit 
valoarea de intervenţie în sub-bazinul Abrud. 

d: Plumb 
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Figura 9.15. Cercuri proporţionale colorate codificat care arată locurile în care, în 

martie 2004, concentraţiile de Zn în probele de deşeuri miniere au fost 
fie mai mari fie mai mici decât valoarea ţintă olandeză sau au depăşit 
valoarea de intervenţie în sub-bazinul Abrud. 

e: Zinc 
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Figura 9.16. Comparare a concentraţiilor minime, medii şi maxime ale metalelor din 

deşeurile miniere din sub-bazinul Abrud şi o serie de alte regiuni 
afectate de minerit din România şi din Europa. 
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Figura 9.17. Modele de speciere a metalelor în sedimentele din râurile Abrud şi Arieş 

din afluenţii cei mai afectaţi de minerit Probele IZ1 (Izbita), ABR1 
(Abrud), SI1 (Selişte) şi RO1 (Roşia) sunt probe luate de pe cursul 
afluenţilor. Nu există date de speciere pentru proba AR11. 
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Figura 9.18. Concentraţii instabile de Cd, Cu şi Zn în sub-bazinul Arieş reprezentate 

în raport cu valorile ţintă şi de intervenţie olandeze. 
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Figura 9.19. Aria geografică a grupurilor de surse utilizate în modelul de amprentare 

a sedimentului compozit/ de amestec al sedimentelor. Sunt reprezentate 
prin cercuri deschise locurile de prelevare a probelor de sedimente de 
râu utilizate pentru determinarea amprentei geochimice Roşia Montană. 
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Figura 9.20. Procentaj de contribuţie a sedimentelor din fiecare grup sursă la probele 

de sedimente din aval în sub-bazinul Abrud/Arieş. 
 

 
Figura 9.21. Procentaj de contribuţie (cu marje de eroare) a materialelor din sub-

bazinului Roşia la probele de sedimente de râu din aval în sub-bazinul 
Abrud/Arieş. Linia neagră continuă de regresie priveşte punctele de date 
pentru şase puncte de prelevare din amonte, liniile întrerupte de 
regresie de sus şi de jos privesc marjele de eroare maximă şi respectiv 
minimă. 
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Figura 9.22. Proporţii de izotopi de Pb bivariate (208/206Pb, 207/206Pb, 208/207Pb) în probele 

de sediment prelevate din cariere (Cetate, Cârnic, Napolean), deşeuri 
miniere (Roşia Poieni, Izbita, Bucium, Roşia Montană) şi steril (Selişte, 

Izbita, Gura Roşiei) din sub-bazinul Abrud. 
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Figura 9.23. Proporţie de izotopi de Pb în deşeuri miniere, steril şi sedimente de râu 

în sub-bazinul Abrud. 
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Figura 9.24. Proporţia de izotopi de Pb în aval, în sedimentele de râu prelevate din 

râurile Abrud şi Arieş, între confluenţa cu Roşia şi Buru. 
 



Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului: Studiu privind contaminanţii existenţi în sedimente 
 

 
Secţiunea 9: Figuri 

Pagina 98 din 100 

 
Figura 9.25. Comparaţie între proporţiile de izotopi de Pb reprezentate în aval, în 

sedimentele de râu prelevate din râurile Abrud şi Arieş, între confluenţa 
cu Roşia şi Buru şi proporţiile de izotopi de Pb din râul Vişeu (judeţul 
Maramureş). 
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Figura 9.26. Puncte fierbinţi geochimice în râuri cu locurile în care au fost depăşite 

valorile imperative UE la cel puţin un element (As, Cd, Cu, Pb, Zn) în 
fiecare probă prelevată de RMGC sau Fluvio de pe amplasament. 
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Figura 9.27. Puncte fierbinţi geochimice în râuri cu locurile în care au fost depăşite 

valorile olandeze de intervenţie la cel puţin un element (As, Cd, Cu, Pb, 
Zn) în fiecare probă prelevată de RMGC sau fluvio de pe amplasament. 
Nota: cele două puncte fierbinţi de pe Bucium se suprapun şi de aceea 
nu a fost trasat decât un cerc. 

 

 


