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1 Introducere 
 
 

Conţinutul şi prezentarea condiţiilor geologice iniţiale, a impactului asupra mediului 
geologic şi a măsurilor de atenuare a impactului, sunt cele prevăzute de Ordinul Ministrului 
Apelor şi Protecţiei Mediului, nr. 863/2002 (Anexa 2, Partea 2, Capitolul 4.4). Anumite 
aspecte ale condiţiilor geologice se aplică altor componente ale Proiectului care fac obiectul 
unor reglementări legale. Printre acestea se numără proiectarea amenajărilor industriale 
descrisă în Capitolul 2 – Procese tehnologice, precum şi unele categorii de impact chimic, 
asociate mediului geologic, care ar putea afecta calitatea apei, conform descrierii din 
Capitolul 4.1 - Apa.  

În conformitate cu Legea minelor nr. 61/1998, Agenţia Naţională pentru Resurse 
Minerale (ANMR) a acordat Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST 
S.A. (MINVEST) – în calitate de titular de licenţă şi S.C. R.M.G.C. S.A. (RMGC), în calitate 
de afiliat, licenţa de concesiune nr. 47/1998 pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere 
din perimetrul Roşia Montană, judeţul Alba (conform Hotărârii de Guvern nr. 458 din 10 iunie 
1999). Licenţa a fost acordată în iunie 1999, la data publicării în Monitorul Oficial nr. 
285/21.06.1999. 

În luna octombrie 2000, licenţa a fost transferată de la MINVEST către RMGC, în 
conformitate cu Ordinul ANMR publicat în Monitorul Oficial nr. 504/13.10.2000. În plus, 
MINVEST a transferat către RMGC drepturile de titular al licenţei, prin Actul adiţional nr. 3 şi 
prin Ordinul nr. 310/09.10.2000. Astfel, MINVEST a devenit companie afiliată în timp ce 
RMGC a devenit responsabilă de finalizarea şi finanţarea tuturor investigaţiilor geologice de 
detaliu şi a dezvoltării exploatării miniere. Perimetrul aferent acestei licenţe a fost redefinit 
prin Actul adiţional nr. 6, din 21 iunie 2004. Acest amendament a redus substanţial suprafaţa 
concesiunii miniere. Iniţial, licenţa a fost acordată pentru 20 de ani cu posibilitatea de a fi 
extinsă pe o perioadă de cinci ani succesivi. 

Cerinţele cuprinse în Studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi referitoare 
la “geologia subsolului”, coroborate cu O.M. 863/2002 sunt avute în vedere în mod specific 
în cadrul acestui document. În conformitate cu cerinţele O.M. 863/2002, în cadrul acestui 
capitol sunt descrise categoriile de impact asupra mediului geologic şi măsurile de atenuare 
asociate. Aceste categorii de impact sunt în general, cele aferente extracţiei resurselor 
geologice şi denudării anumitor formaţiuni geologice. La acestea se adaugă impactul de 
natură hidrogeologică şi geochimică. Impactul manifestat asupra apelor de suprafaţă sau 
subterane este descris în detaliu, în Capitolul 4.1 Apa. 
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2 Condiţii iniţiale 
 
 

Acest capitol descrie condiţiile geologice iniţiale pentru Proiectul Roşia Montană. 
Prezentarea trăsăturilor geologice regionale, locale şi la nivelul amplasamentului Proiectului 
include o discuţie privind mineralizaţia care constituie baza economică a Proiectului 
(Secţiunile 2.1 şi 2.2). Activitatea seismică din această zonă este prezentată în Capitolul 2.3. 
Această componentă geologică este de o importanţă critică în proiectarea unor amenajări 
aferente Proiectului. Capitolul 2.4 conţine o descriere a hidrogeologiei, aceasta constituind o 
componentă geologică asociată prezenţei şi dinamicii apei subterane. Formaţiunile 
geologice din zona proiectului conţin, de asemenea, tipuri litologice potenţial reactive din 
punct de vedere chimic care ar putea afecta calitatea apei şi a solului prin introducerea de 
agenţi poluanţi. Această componentă este discutată în Capitolul 2.5, fiind în mare măsură 
legată de procesele de generare a apelor acide. Alte componente geologice specifice avute 
în vedere conform cerintelor O.M. 863/2002, Anexa nr. 2, sunt prezentate în Capitolul 2.6 
până la 2.9. 

 

2.1 Geologia regională şi locală 

O mare parte din descrierile următoare privind geologia formaţiunilor gazdă ale 
zăcământului, au fost publicate în Leary et al. (2004). În cadrul acestei sectiuni şi a unei părţi 
din următoarea, sunt citate liber informaţii din sursa amintită, multe dintre acestea fiind 
cuprinse în studii efectuate pentru RMGC. Următoarele capitole prezintă geologia 
formaţiunilor situate în afara zonei mineralizate, dar cuprinse în limitele zonei Proiectului. 

Teritoriul României cuprinde trei zone orogenice majore, de vârstă mezozoică sau 
mai veche, şi anume, lanţul Carpatic incluzând Carpaţii Orientali, Carpaţii Meridionali şi 
Munţii Apuseni, la care se adaugă orogenul Nord Dobrogean. Sedimentogeneza din ultima 
parte a Terţiarului a condus la formarea unor bazine de sedimentare majore, cum ar fi 
bazinul Panonic şi bazinul Transilvaniei, precum şi la depunerea unor formaţiuni de 
cuvertură pe platformele Scitică şi Moesică. Aceste secvenţe sedimentare sunt intruse şi 
acoperite de două zone cu roci predominant calc-alcaline, de vârstă terţiară. O primă zonă 
se dezvoltă în Carpaţii Orientali, din zona Baia Mare, în partea de nord (munţii Oaş-Gutâi), 
până în zona munţilor Călimani-Gurghiu-Harghita, în partea de sud, având un segment 
median cu caracter subvulcanic corespunzător lanţului muntos Ţibleş-Rodna-Bârgău. A 
doua zonă se suprapune Munţilor Apuseni, situaţi în partea central-vestică a României, şi în 
care este cuprins amplasamentul Proiectului Roşia Montană.   

Subdiviziunea munţilor Metaliferi din cadrul Apusenilor, cuprinde mai multe districte 
miniere cunoscute care acoperă o zonă de 900 km2, situată în imediata vecinătate nordică a 
oraşului Deva şi cunoscută sub denumirea de Patrulaterul Aurifer. Mineralizaţia din cadrul 
Patrulaterului Aurifer include acumulări auro-argentifere, cupro-aurifere şi cuprifere, de tip 
porphyry mezotermal, asociate unor corpuri vulcanice şi sub-vulcanice de vârstă terţiară 
(Neogen). În cadrul Patrulaterului Aurifer au fost identificate trei aliniamente majore de roci 
vulcanice şi mineralizaţii asociate, complexul de la Roşia Montană reprezentând o parte a 
aliniamentului extrem nordic (Planşa 4.5.1). 

Patrulaterul aurifer a reprezentat pentru mai bine de 2000 de ani – încă din perioada 
geto-dacică - cel mai important centru de producţie auriferă al Europei. Cucerirea romană a 
Daciei din 105 – 106 e.n. a urmărit obţinerea controlului asupra acestor importante resurse. 
Districtul a atins producţia de vârf în perioada dominaţiei austro-ungare, de la sfârşitul 
secolului al 17-lea, până în anul 1918. 

Din punct de vedere geologic, Patrulaterul Aurifer este alcătuit din roci sedimentare 
în facies marin şi continental, depuse peste un fundament sedimentar şi cristalin de vârstă 
paleozoică şi precambriană. Tectonica de şariaj cu vergenţă nordică, produsă la sfârşitul 
Cretacicului, a avut drept rezultat formarea unor pânze care sunt acoperite discordant şi 
intruse de roci vulcanice şi subvulcanice terţiare. 
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Vulcanismul terţiar (Miocen) a fost împărţit în trei cicluri. Primul ciclu este atribuit 
Badenianului inferior (aproximativ 15-16,5 m.a.) şi conţine vulcanite andezitice şi ignimbrite 
riolitice peste care se suprapun curgeri de andezite şi riodacite. Acest ciclu include 
formaţiuni vulcanogen sedimentare şi alteraţii hidrotermale extinse care afectează toate 
tipurile litologice. Vulcanitele celui de-al doilea ciclu aflorează pe arii extinse, fiind 
reprezentate de andezite şi dacite peste care se suprapune o secvenţă groasă de andezite 
cuarţifere, urmată de andezite piroxenice. Secvenţa este atribuită intervalului Badenian 
superior (aproximativ 13,5-15 m.a.), Pannonian inferior (9-11 m.a.). Al treilea şi ultimul ciclu 
de manifestări vulcanice a continuat în Cuaternar (2 m.a. – prezent), fiind caracterizat prin 
erupţii de andezite piroxenice, andezite bazaltoide şi andezite potasice. 

Secvenţa mediană şi superioară a celui de-al doilea ciclu reprezintă principala 
formaţiune gazdă a minereurilor auro-argentifere exploatate în prezent în România. În 
această secvenţă se regăsesc de asemenea, importante acumulări de cupru, plumb, zinc şii 
mercur. 

 

2.2 Geologia zonei Proiectului şi implicaţiile pentru dezvoltarea exploatării 
miniere 

Succesiunea de formaţiuni eruptive de la Roşia Montană este interpretată ca 
reprezentând un complex de tip maar-diatreme, pus în loc într-o masă de sedimente 
cretacice, alcătuite predominant din şisturi negre cu intercalaţii de gresii şi conglomerate 
(Planşa 4.5.2). Geometria tridimensională a formaţiunilor geologice locale este bine 
determinată pe baza unei ample reţele de lucrări miniere subterane, dezvoltată încă din 
perioada austro-ungară, şi a unui volum considerabil de foraje efectuate în ultimii 25 de ani. 

Tipologia rocilor din cadrul complexului de maar-diatreme este dominată de brecii, 
incluzând brecii freatomagmatice, brecii subacvatice remaniate, roci vulcanoclastice, intruse 
de o serie de corpuri subvulcanice de dacite porfirice, dyke-uri dacitice şi brecii 
freatomagmatice târzii. Intruziunile dacitice sunt atribuite Neogenului, fiind denumite dacitul 
de Cetate şi dacitul de Cârnic. Se consideră că intruderea complexului dacitic s-a produs pe 
verticală, în corpul de brecii de tip maar-diatreme şi în formaţiunile sedimentare şi 
vulcanoclastice. Ulterior, acesta s-a extins lateral, la nivele mai puţin adânci. O interpretare 
alternativă este aceea a unei singure intruziuni dacitice, separată ulterior în două corpuri 
corespunzătoare masivelor Cetate şi Cârnic, de o falie de decroşare cu orientare nord-
estică. 

În cadrul depozitelor vulcanogene de la Roşia Montană, predomină o litologie 
denumită pe plan local „brecie intracraterială”, dar care reprezintă o brecie de tip diatremă 
formată ca urmare a numeroase erupţii freatomagmatice produse prin interacţiunea dintre 
magma dacitică ascendentă şi apa subterană. Compoziţia acestei brecii este variabilă, 
conţinând claste de dacite, sedimente cretacice, şisturi şi gnaise din fundamentul cristalin. 
Dimensiunea clastelor, gradul de rotunjire şi proporţia dintre claste şi matrice variază în 
limite largi. Din punct de vedere textural, apar atât corpuri de brecie masivă cât şi brecii 
subacvatice remaniate sugerând o erupţie în condiţiile unui lac puţin adânc sau a unui bazin 
de tip maar. Această brecie intracraterială remaniată este fin sau grosier stratificată, variind 
de la tipuri bogate în fracţie argiloasă, la nivele bogate în fracţie arenitică sau ruditică şi 
straturi slab sortate cu claste de dimensiuni mari. Sunt frecvente stratificaţiile gradate şi cele 
oblice, precum şi urmele de eroziune de tip ripple-marks, sugerând un mediu lacustru sau 
prezenţa unor curenţi subacvatici. Brecia intracraterială reprezintă formaţiunea gazdă pentru 
intruziunile dacitice, precum şi pentru numeroase corpuri discordante de brecii 
freatomagmatice formate ulterior.  

În cadrul breciei intracrateriale, a fost delimitat un corp de brecie de mari dimensiuni 
(1 km pe 1 km în suprafaţă), constituind un eveniment freatomagmatic separat. Corpul este 
alcătuit din brecie în care predomină matricea (cu remaniere sedimentară în părţile 
superioare), slab sortată, cu blocuri subangulare sau subrotunjite de dacit, sedimentar 
cretacic şi roci metamorfice de fundament. Această brecie are un caracter distinct prin faptul 
că reprezintă singurul corp petrografic de brecie cu conţinut important de magnetit. 
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Granulele de magnetit au dimensiuni mari, mineralul fiind interpretat ca având o origine 
magmatică. Cloritul este de asemenea prezent ca mineral accesoriu în claste alterate. 
Sulfurile sunt prezente sub forma unor particule de pirită diseminate în matrice sau în 
clastele dacitice afectate de alteraţii filic-argilice. Se consideră că această brecie a fost pusă 
în loc după încheierea stadiului principal de mineralizare cu sulfuri, argument susţinut şi prin 
datările 40Ar/39Ar efectuate pe hornblende din claste primare de dacit (11,0 + 0,80 m.a.), 
adică 1 milion de ani mai târziu decât cea mai recentă vârstă măsurată pentru mineralizaţie 
(12,71 + 0,13 m.a.). 

Un alt corp de brecie, denumit pe plan local “brecia neagră”, formează un conduct 
sub-vertical în zona centrală a diatremei, între dacitele de Cetate şi cele de Cârnic. Este de 
asemenea o brecie în care predomină matricea cu claste de dacit, sedimentar cretacic, 
şisturi cristaline cu granaţi şi gnaise, prinse într-o matrice pulverulentă de şisturi cretacice 
negre care conferă rocii aspectul negricios şi argilos caracteristic.  

Mai multe alte corpuri de brecii intruzive de tip diatremă (freatomagmatice) 
intersectează brecia intracraterială remaniată şi corpurile de dacit Cârnic şi Cetate. În 
vecinătatea zonei Jig au fost identificate cinci astfel de corpuri, având o poziţie subverticală, 
morfologii conductiforme sau lenticulare şi grosimi de până la 100 m. În interiorul dacitelor, 
acestea formează dyke-uri cu grosimi variabile de la câtiva cm la 100 m sau coloane. În 
ambele masive dacitice, breciile sunt controlate structural, formarea coloanelor şi a dyke-
urilor de dimensiuni mari fiind favorizată de intersecţia unor structuri majore. Ele sunt brecii 
în care predomină matricea cu claste subrotunjite de dacit, sedimentar cretacic şi şisturi 
cristaline. Corpurile de brecie din zona Jig conţin o proporţie însemnată de claste 
metamorfice, facilitând separarea lor în raport cu corpurile de brecie intracraterială din jur şi 
sugerând în acelaşi timp faptul că erupţia freatomagmatică s-a produs la nivelul 
fundamentului cristalin adânc. Din punct de vedere textural, rocile variază de la slab la 
moderat sortate. Matricea are un caracter fin argilos (rocă pulverizată) în numeroase dyke-
uri din Cârnic şi Cetate, cu treceri la un caracter mai arenitic în breciile din zona Jig. 

Cartările geologice efectuate indică faptul că rocile extruzive andezitice acoperă 
părţile de nord şi de est ale zonei Proiectului, formând o cuvertură cu grosime redusă la 
moderată peste complexul de tip maar. Corpurile andezitice sunt tardive în raport cu faza 
principală de mineralizare şi constau din aglomerate şi curgeri neafectate de alterări. 
 
2.2.1 Elemente de geologie structurală 

Se consideră că, complexul maar-diatreme de la Roşia Montană este pus în loc la 
intersecţia a două structuri tectonice subverticale, cu orientare nord-nord-vest şi nord-est. 
Aliniamentul nord-nord-vestic este interpretat ca fiind structura cu caracterul cel mai pervaziv 
dintre cele două, având o înrădăcinare profundă la nivelul fundamentului cristalin, şi o 
extindere regională, responsabilă de dezvoltarea unei largi zone de fracturare, bogat 
populată cu filoane vizibile la suprafaţă în cadrul corpurilor de dacite, brecie intracraterială şi 
sedimentar cretacic. Orientarea predominantă a filoanelor este paralelă cu cea a structurii 
majore, variind între o poziţie subverticală şi o înclinare mare către vest. Sistemul amplu de 
falii cu orientare nord-est apare in masivele Cârnic şi Cetate pe care le intersectează. În 
masivul Cârnic, acest sistem constituie suportul structural al dyke-urilor de brecie, 
contribuind de asemenea la decroşarea contactului dintre dacit şi brecia intracraterială. 

Un alt sistem de fracturi, cu orientare nord-vestică, a fost cartat în lungul versantului 
nord-estic al masivului Cârnic. Se consideră că aceste fracturi au fost active în timpul 
formării diatremei deoarece pot conţine dyke-uri de brecii freatomagmatice sin - sau post 
mineralizaţie. Astfel de brecii pot fi lipsite de mineralizaţie, dar pot intersecta zone dacitice 
sau de brecie, bogat mineralizate. 

Imaginea cartografică a masivului Cârnicel (situat în imediata vecinătate sud-vestică 
a Cârnicului) şi a zonei Cetate a pus în evidenţă o structură de falii cu orientare est-vest şi 
cu înclinări de 40-60o spre sud. Ultima fază de mişcare a sistemului postdatează 
mineralizaţia, deoarece decroşează ultima generaţie de filoane cu carbonaţi şi sulfuri 
metalice „Argint” din zona Cârnicel. Sensul mişcării este normal, însoţit probabil de o 
decroşare laterală. În zona Cârnic-Cetate au fost identificate şi interpretate şi alte structuri cu 
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orientare ce variază între est-vest şi vest-nord-vest, constând din brecii polimitice ce 
intersectează dacitul de Cetate. 

 
2.2.2 Alteraţii hidrotermale 

Zăcământul de la Roşia Montană este însoţit de o zonă extinsă de alteraţii 
hidrotermale. Distribuţia asociaţiilor hidrotermale are un caracter complex fiind definită de 
cinci parageneze distincte care pot fi reduse însă, la două grupuri principale: 

 Asociaţii cu minerale argiloase-sericit-pirită (alteraţia argilică) răspândite în general în 
zonele periferice ale zonei centrale mineralizate auro-argentifere; 

 Asociaţii cu silice-pirită-sericit (alteraţii de tip silicifiere) care reprezintă de obicei 
zonele centrale ale diverselor corpuri mineralizate de la Roşia Montană. Acest tip de 
alteraţie are un caracter pervaziv şi este asociat cu mineralizaţia de metale preţioase. 
Principalele etape de alterare hidrotermală sunt afectate de un stadiu de alterare 

tardiv constituit din carbonaţi-cuarţ-minerale argiloase (illit) -sulfuri care formează un sistem 
de filonaşe subţiri şi umpluturi de fractură. În plus, la nivel regional, prin alterarea 
hidrotermală a andezitelor şi a breciei intracrateriale din Valea Corna, se formează o 
asociaţie de minerale cu clorit-carbonaţi-pirită (alteraţia propilitică). 

 
2.2.3 Mineralizaţia 

Mineralizaţia auro-argentiferă de la Roşia Montană este interpretată ca reprezentând 
un sistem epitermal de adâncime moderată spre mică, încadrabil în tipologia „intermediate 
sulphidation” şi care ar putea fi asociat cu un sistem de tip porphyry în adâncime 
Mineralizaţia auro-argentiferă din zona Proiectului Roşia Montană este prezentă în 
următoarele forme: 

 
2.2.3.1 Mineralizaţia din dacite: 

 Acest tip de mineralizaţie este caracterizat prin prezenţa unor zone largi de sulfuri fin 
diseminate (pirită) în masa dacitului porfiric. Alteraţiile hidrotermale cu cuarţ-illit-pirită şi 
silice-adular (alteraţia silicică) constituie trăsăturile distinctive ale dacitelor mineralizate, 
reprezentând în acelaşi timp, cel mai bun indicator al mineralizaţiei auro-argintifere. Sunt de 
asemenea prezente sisteme înguste şi disperse de filonaşe anastomozate de tip volbură, 
care au însă o importanţă minoră din punct de vedere al conţinuturilor de aur şi argint. 
Filoanele au în general înclinări mari, un caracter discontinuu şi grosimi mai mici de 1 m. 
Local, acestea au fost fragmentate ca urmare a antrenării în coloane înguste de brecii 
hidrotermale. În masivele Cetate şi Cârnic există încă o semnificativă mineralizaţie auriferă 
de acest tip. 
 
2.2.3.2 Mineralizaţia din breciile subverticale discordante în raport cu corpurile de 

dacit:  
Breciile prezintă de obicei o litologie mixtă, fiind considerate ca reprezentând 

produse de natură freatomagmatică formate sub control structural. Mineralizaţia se dezvoltă 
în zone de silicifiere intensă şi conţine cantităţi moderate de sulfuri fin diseminate, atât în 
matrice cât şi în clastele de brecie. Exemple ilustrative de astfel de corpuri se găsesc în 
masivele Cetate şi Cârnic. 

Adesea, în lungul contactului cu corpurile de brecie polimictică (cu claste eterogene 
din punct de vedere petrografic), se dezvoltă o zonă de brecie monomictică constând din 
fragmente angulare de dacit prinse într-o matrice de detritus de rocă. Astfel de zone pot 
avea o dezvoltare restrânsă, fiind formate ca urmare a fisurării-brecifierii induse în dacitul 
înconjurător îndată cu punerea în loc a breciilor polimictice sau prin prăbuşirea unor blocuri 
de dacit în corpurile sau daicurile de brecii. Aceste zone de brecie de fisurare au adesea o 
permeabilitate mai ridicată favorabilă concentrării fluidelor mineralizante şi sunt bogat 
mineralizate. În Cârnic, o importantă parte a acestui tip de brecie se dezvoltă în zona de 
curbură a principalului corp de brecie. Aceasta coincide spaţial cu o zonă de brecie 
hidrotermală bogat mineralizată, precum şi cu o zonă intens exploatată în trecut prin camere 
largi de abataj - aşa-numitele „coranzi”. 
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2.2.3.3 Mineralizaţia auro-argentiferă diseminată şi filoniană din cadrul breciei 

intracrateriale: 
O importantă parte a mineralizaţiei auro-argentifere este localizată în brecia 

intracraterială care înconjoară intruziunile dacitice. Mineralizaţia este caracterizată prin 
alteraţii de tip silicifiere, dezvoltându-se sub forma unor diseminări fine sau a unor filoane în 
general înguste (sub 1 m), observabile în zona Jig şi Orlea. 
 
2.2.3.4 Mineralizaţia din cadrul coloanelor de brecie de tip diatremă: 

Această tipologie corespunde coloanelor subverticale de brecie de tip diatremă din 
zona Jig. Mineralizaţia este caracterizată de alteraţii de tip silicifiere intense şi pervazive 
afectând atât matricea cât şi clastele de brecie. Diseminările de pirită sunt de asemenea 
pervazive la nivelul matricei şi clastelor, ajungând uneori să înlocuiască complet clastele de 
şisturi negre. Au fost identificate de asemenea zone cu rodocrozit care se dezvoltă în 
matricea breciei de tip diatremă. 
 
2.2.3.5 Mineralizaţia din cadrul sedimentarului cretacic: 

Acest tip de mineralizaţie apare imediat sub contactul dintre brecia intracraterială şi 
sedimentarul cretacic, fiind găzduită în şisturi, gresii şi mai rar, în conglomerate. 
Mineralizaţia se caracterizează prin alteraţii hidrotermale de tip silicifiere şi prin diseminări 
fine de pirită. În unele zone se dezvoltă o brecie hidrotermală care variază de la un aspect 
de brecie de fisurare la o brecie de tip mozaic. Clastele au un caracter puternic angular, fiind 
reprezentate prin diverse roci sedimentare învecinate. Brecifierea poate atinge grosimi de 
peste 50 m, având tendinţa să se intensifice în apropierea contactului dintre brecia 
intracraterială şi sedimentarul cretacic. Liantul breciei este de obicei cristalin cu goluri 
(cavităţi). Au fost observate texturi coloforme de depunere în cadrul cărora se pot distinge 
până la cinci etape de mineralizare. Mineralizaţia este dominată de carbonaţi (calcit şi 
rodocrozit), cuarţ, pirită, galenă şi sfalerit. Numai o mică parte a resursei miniere este 
conţinută în acest tip de mineralizaţie. 

Aurul a fost identificat microscopic, sub formă de electrum, în numeroase eşantioane. 
Ocurenţele constau din incluziuni fine (4 µm) în pirită sau granule fine (de până la 25 µm) 
concrescute sau depuse pe sulfosăruri de argint şi telururi. Au fost observate de asemenea 
granule de dimensiuni mai mari (de până la 100 µm) concrescute cu carbonaţi şi baritină. 
Electrumul mai este asociat cu cuarţ, galenă şi sfalerit, având o fineţe care variază între 
0.537 şi 0.763 µm. 

Mineralizaţia va fi exploatată în zonele Cetate, Cârnic, Orlea şi Jig. Tipul litologic 
predominant din masivul Cetate este reprezentat de intruziunile de dacit, înconjurate de 
brecia intracraterială şi de brecia neagră. (a se vedea Planşa 4.5.2 şi Figura 2.1). Dacitul a 
fost intrus în nucleul unui complex de tip maar. În întreaga masă a masivului Cetate, se 
dezvoltă zone cu intense alteraţii hidrotermale, dominate de asociaţii silicice şi argilice, 
însoţite de sulfuri fin-granulare. 
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Figura 2.1. Secţiune geologică schematică prin zonele Cârnic şi Cetate de la Roşia 
Montană 

 
 
Mineralizaţia auro-argentiferă este amplu dezvoltată în zona Cetate, atât în interiorul 

dacitului cât şi al breciilor intracrateriale înconjurătoare. Au fost identificate largi zone cu 
mineralizaţii de aur şi argint însoţite de diseminări fine de sulfuri, mai ales pirită, în cadrul 
unui areal orientat NE-SV, care traversează de asemenea, partea sudică a dacitului de 
Cetate şi zona numită Găuri (Planşa 4.5.2). 

În mod similar cu zona Cetate, dacitul constituie tipul litologic dominant în zona 
Cârnic (Planşa 4.5.1). Şi în acest caz, dacitul a fost intrus în zona centrală a complexului de 
tip maar-diatreme. În interiorul dacitului de Cârnic se dezvoltă câteva zone subverticale 
neregulate de brecii în care predomină matricea cu claste polimictice angulare la rotunjite, 
formate din dacite şi din tipurile litologice învecinate.   

În cadrul dacitului de Cârnic, mineralizaţia de aur şi argint este găzduită atât de 
brecia freatică internă cu caracter polimictic cât şi de dacit. Zonele de brecie sunt intens 
alterate, cu dezvoltare pervazivă a sulfurilor diseminate, atât în matrice cât şi în claste. 
Pentru brecia mixtă este tipică o alteraţie de tip silicifiere. 

Zona Orlea reprezintă o zonă importantă de mineralizare, situată în partea de nord-
vest a complexului de tip maar. Cea mai mare parte a acestei zone este formată din brecie 
intracraterială care este la rândul său acoperită de o cuvertură de curgeri de lave andezitice. 
În adâncime, sub brecia intracraterială apar şisturi negre, care se înclină sub un unghi mic 
spre est (Planşa 4.5.2 şi Figura 2.2). Spre nord, brecia intracraterială este parţial acoperită 
de andezite considerate ca reprezentând o parte a complexului Roşia Poieni, situat la est de 
Roşia Montană. 

V E 
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 Figura 2.2.  Secţiune geologică schematică prin zona Orlea 

 
 
Mineralizaţia auro-argentiferă de la Orlea se dezvoltă atât în cadrul breciei 

intracrateriale cât şi spre vest, în masa şisturilor cretacice care înconjoară limita presupusă a 
complexului de tip maar-diatreme. Datele din foraje sugerează o puternică tendinţă de 
orientare a mineralizaţiei după direcţie est-vest. Cuvertura de andezite este nemineralizată. 
Filoanele cuarţifere cu mineralizaţie de aur şi argint de la Orlea au fost exploatate încă din 
timpul romanilor. Aceste filoane au înclinări mari şi în general, au mai puţin de un metru 
grosime.  

Zona Jig reprezintă un domeniu semicontinuu de mineralizaţii situate în partea de 
nord-est a complexului maar-diatreme. Cea mai mare parte este formată din brecie 
intracraterială, acoperită parţial de o cuvertură subţire de andezite. În zona Jig apare de 
asemenea un bloc de mici dimensiuni – probabil delimitat structural – de dacit puternic 
silicifiat şi brecifiat, acesta făcând în trecut, obiectul unei exploatări miniere de mică 
amploare (Planşa 4.5.2 şi Figura 2.3). În adâncime, sub corpul de brecie intracraterială, şi 
mai ales către est, apar şisturi negre cretacice, care par să se încline sub un unghi mic spre 
vest. Spre nord şi est, brecia intracraterială este acoperită de andezitele din complexul 
vulcanic de Roşia Poieni. Mineralizaţia auro-argentiferă din zona Jig apare în blocul de dacit 
alterat hidrotermal şi brecifiat, precum şi la nord şi vest de zona ocupată de brecia 
intracraterială. Andezitele adiacente nu sunt mineralizate. 

Pe scurt, unităţile petrografice de interes economic din zăcământul de la Roşia 
Montană sunt dacitele, brecia mixtă, brecia intracraterială, brecia neagră, sedimentarul 
brecifiat, precum şi amestecurile dintre aceste unităţi. Dacitele sunt intens argilizate şi 
silicifiate. Mineralizaţia constă din pirită diseminată asociată local cu cantităţi subordonate de 
sfalerit, galenă şi calcopirită însoţite de concentraţii economice de aur şi argint. 
Mineralizaţiile filoniene auro-argentifere care au fost exploatate în trecut, vor face de 
asemenea obiectul exploatării viitoare din cadrul Proiectului. 
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Figura 2.3. Secţiune geologică schematică prin zonele Jig şi Cârnic 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

După cum se menţionează mai departe, în Capitolul 2.6 Resurse şi condiţii pentru 
extracţia minieră a resurselor naturale, mineralizaţia de la Roşia Montană conţine 
aproximativ 10,1 milioane uncii de aur şi 47,6 milioane uncii argint în rezerve de minereu 
dovedite şi probabile, la un conţinut limită de 0,6 g/t aur. Conţinutul mediu al acestor 
minereuri este de 1,46 g/t aur şi 6,9 g/t argint. Rocile cu conţinuturi inferioare valorii de 0,6 
g/t aur şi care vor fi extrase pentru a permite accesul la zăcământ, vor fi depuse în mai multe 
halde de roci sterile. În plus, pe parcursul primilor şase ani de extracţie minieră, procesarea 
minereului se va concentra pe zonele cu conţinuturile cele mai ridicate. Minereul sărac va fi 
depozitat în stive, iar procesarea acestuia se va efectua în ultimii trei ani ai exploatării. 
 
2.2.4 Geologia Văii Corna 

Geologia bazinului superior al văii Corna include mineralizaţia de tip Roşia Montană 
cantonată în formaţiuni de tip vulcanogen. Restul văii este alcătuit din roci sedimentare 
cretacice. Geologia locală a bazinului superior al văii Corna este redată în Planşa 4.5.2. 
Depozitele superficiale din valea Corna sunt formate din soluri, depozite coluviale şi 
sedimente reziduale formată din silturi argiloase şi argile siltice cu un conţinut variabil de 
pietrişuri şi bolovănişuri. Clastele sunt formate din gresii şi/sau fragmente de şisturi care 
reflectă litologia materialului sedimentar parental. Depozitele aluviale sunt prezente în 
talvegul văii şi conţin nisipuri siltice şi pietrişuri. Grosimea depozitelor de copertă variază 
între 2 şi 10 m pe versanţi, atingând 12 m în talveg. 

Sub depozitele de copertă se găsesc următoarele tipuri principale de roci: 
 Şisturile negre – această secvenţă sedimentară cretacică, descrisă şi sub numele de 

fliş, constă în mod obişnuit, din interstratificaţii de şisturi, gresii fine şi mediu 
granulare, şi nivele izolate de conglomerate. Roca este caracterizată de prezenţa 
unor diaclaze cu calcit în masa gresiilor, de orientarea variabilă a stratificaţiei, 
precum şi de apariţia unor zone slab consolidate şi/sau brecifiate. Această unitate 
reprezintă roca de bază tipică pentru valea Corna şi pentru văile înconjurătoare, şi va 
forma fundamentul viitorului bazin al sistemului iazului de decantare. 

 Brecia intracraterială.- În valea Corna, aceasta constă din microconglomerate, gresii 
grosiere cu caracter tufaceu, precum şi vulcanoclastite mediu granulare. Textura rocii 
este în general masivă. Brecia are o vârstă neogenă şi bordează la sud corpul 
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mineralizat de la Cârnic. Roca va constitui suportul sterilor de procesare depuse în 
coada bazinului de decantare, pe parcursul ultimilor ani de Proiect. 

 Aglomeratele andezitice – Acest tip de rocă a fost identificat în mai multe zone din 
bazinul superior al văii Corna, precum şi în zona de interfluviu dintre văile Corna şi 
Sălişte. Aglomeratele andezitice se găsesc în afara viitoarei suprafeţe ocupate de 
sterilele de procesare. 

 Calcarele – Au fost observate blocuri de calcar într-o porţiune situată uşor în amonte 
faţă de linia mediană a viitorului depozit de sterile de procesare. Calcarele sunt de 
vârstă cretacică, au o textură fină şi denotă formarea în facies pelagic. Blocurile 
reprezintă relicte de eroziune formate ca urmare a mişcărilor de şariaj de la sfârşitul 
Cretacicului. 

 
2.2.5 Geologia Văii Roşia 

În bazinul superior al Văii Roşia, roca de bază este alcătuită din piroclastite şi curgeri 
andezitice, situate în lungul culmilor de nord şi de est ale văii. Pe culmea estică va fi 
amenajată cariera Şulei care va furniza agregate andezitice de construcţie pentru Proiect. 
Porţiunile inferioare ale bazinului superior şi culmea sudică includ dacite şi brecii 
intercrateriale, descrise anterior. Porţiunea mineralizată a acestor unităţi va fi exploatată în 
cadrul Proiectului. Cele două treimi inferioare ale văii (spre vest) sunt dominate de şisturi 
negre cretacice similare celor descrise în valea Corna. Zona uzinei procesare este situată pe 
o rocă de bază formată din şisturi, iar cariera de la Pârâul Porcului va fi amplasată în gresii 
care fac parte din suita flişoidă cretacică şi care vor furniza agregate necesare pentru 
construcţie. 

Materialul de suprafaţă predominant în valea Roşia este un sediment plastic coeziv 
până la tare, de natură reziduală sau coluvială, alcătuit din nisipuri argiloase cu urme de 
pietrişuri şi bolovănişuri. Depozitele coluviale acoperă versanţii, iar cele aluviale, talvegul 
văii. 

 

2.3 Seismicitatea  

2.3.1 Seismicitatea regională 
Seismicitatea teritoriului României şi a regiunilor învecinate este redată în Figura 

4.5.4 sub forma unei hărţi a epicentrelor de cutremure produse în ultimii 30 de ani. Datele 
privind amplasamentele şi magnitudinea cutremurelor (pe scala Richter) au fost furnizate de 
National Geophysical Data Centre (NGDC) din Boulder, Colorado. Pentru România există o 
evidenţă cuprinzătoare a cutremurelor produse în ultimele secole, conţinând chiar date 
despre cutremure puternice produse în urmă cu mai bine de 1000 de ani. 
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Figura 2.4.  Seismicitatea regională 
(Legenda redă magnitudinile măsurate pe scara Richter) 

 
 

Nivelul de seismicitate pentru cea mai mare parte a lanţului muntos carpatic din 
partea de centrală a României este moderat, cu cutremure produse în general la adâncimi 
mici. Cele mai puternice dintre aceste cutremure puţin adânci se situează în domeniul de 
magnitudine de 6,0 – 6,5. Regiunea Vrancea, situată în zona în care M-ţii Carpaţi suferă o 
schimbare bruscă de direcţie de la nord-sud către est-vest, reprezintă sursa a mai mult de 
două treimi din activitatea seismică de mare intensitate care afectează România şi părţi ale 
Bulgariei, Moldovei şi Ucrainei. Activitatea seismică din această regiune este predominant 
legată de hipocentre situate într-un domeniu de adâncimi cuprins între aproximativ 50 şi 170 
km. Regiunea Vrancea este situată la aproximativ 275 de km de Roşia Montană. 

În regiunea Vrancea au fost înregistrate în ultimele câteva sute de ani, numeroase 
cutremure moderate şi puternice. Unele dintre acestea s-au produs în secolul trecut, 
incluzând cutremurul din 1977, cu o magnitudine de 7,5 şi cu hipocentrul la o adâncime de 
aproximativ 109 km. Intensitatea Mercalli modificată în zona epicentrală, măsurată pentru 
acest eveniment a fost de IX. Acest cutremur a provocat daune importante în Bucureşti, 
situat la o distanţă de 100 de km de epicentru. Cutremurul cel mai puternic înregistrat în 
secolul trecut pentru zona Vrancea a fost cel din 1940, cu o magnitudine de 7,7. Alte 
cutremure mari produse în această zonă au fost cele din 1986 şi 1990 cu magnitudini de 7,2 
şi respectiv 7,0.  
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O altă zonă de activitate seismică este situată la vest de Roşia Montană, în judeţul 
Timiş. Cutremurele înregistrate în această zonă şi în regiunile învecinate din nordul Serbiei 
sunt de regulă, de mică adâncime, având magnitudini scăzute sau moderate, între 4 şi 6. Un 
cutremur mare a fost înregistrat în zona Timiş, în 1887. Magnitudinea estimată pentru acest 
eveniment a fost de 7,0. 
 
2.3.2 Analiza  hazardului seismic 

Prin utilizarea unor metode probabilistice şi deterministice de analiză, au fost 
determinaţi parametrii corespunzători acceleraţiei seismice a terenului pentru Proiectul 
Roşia Montană. Ambele metode necesită o examinare a datelor seismice istorice şi a 
tectonicii regionale, în vederea identificării zonelor şi structurilor seismice sursă şi a estimării 
magnitudinii seismice maxime pentru aceste surse. Este de asemenea necesară găsirea 
unei relaţii adecvate prin care să se definească atenuarea acceleraţiei seismice a terenului.  

 
2.3.3 Atenuarea acceleraţiei terenului 

Atât analizele de risc probabilistic cât şi cele de tip deterministic necesită găsirea 
unei  relaţii corespunzătoare între magnitudinea seismului, distanţa la hipocentru (de la 
sursă la amplasament) şi acceleraţia terenului. A fost efectuată o analiză a datelor publicate 
privind relaţiile de atenuare pentru acceleraţiile maxime în România.  

Datele seismice şi pagubele înregistrate în urma seismelor vrâncene indică faptul că 
reducerea acceleraţiei terenului pentru aceste evenimente subcrustale de adâncime medie, 
este redusă. În consecinţă, au fost înregistrate nivele înalte de vibraţie la distanţe mari de 
sursa seismică. O relaţie de natură să estimeze atenuarea acceleraţiei la vârf a particulelor 
pentru cutremurele din Vrancea a fost prezentată de Lungu et al. (1999). Pentru acest 
studiu, relaţia a fost modificată pentru a furniza date privind acceleraţia la vârf a particulelor 
în roca de bază. Această relaţie indică faptul că pentru un seism de o anumită magnitudine, 
produs la o anumită distanţă hipocentrală, acceleraţiile terenului pot fi de două până la trei 
ori mai ridicate pentru un cutremur produs în Vrancea în comparaţie cu un cutremur crustal 
puţin adânc, produs în Serbia sau în alte zone din România. Un studiu efectuat de Trifunac 
et al. (1988) asupra atenuării intensităţii seismice pentru ţările din peninsula Balcanică, 
indică de asemenea faptul că atenuarea vibraţiilor seismice pentru cutremurele din Vrancea 
este mult mai scăzută în comparaţie cu cea corespunzătoare altor evenimente seismice 
produse în pe teritoriul României sau în ţările învecinate. 

Pentru toate celelalte surse seismice, incluzând pe cele din vestul României şi din 
Serbia, a fost utilizată relaţia dată de Manic (1998). Această relaţie a fost dedusă în mod 
specific pentru estimarea acceleraţiei la vârf a particulelor în regiunea nord-vestică a 
Balcanilor (excluzând Vrancea). 

 
2.3.4 Analiza probabilistică  

Analiza probabilistică a fost efectuată pentru a defini o probabilitate unică de 
ocurenţă a fiecărui nivel de acceleraţie a terenului care s-ar putea produce pe amplasament. 
Metodologia utilizată pentru analiza probabilistică este cea prezentată de Cornell (1968). 
Probabilitatea producerii unor seisme în cadrul unor zone sursă definite, a fost de terminată 
pe baza analizei datelor seismice istorice. 

Zonele seismice sursă au fost determinate luând în considerare seismicitatea istorică 
şi tectonica regională. Utilizând istoria înregistrărilor seismice pentru regiunea respectivă, au 
fost elaborate relaţiile de recurenţă magnitudine-frecvenţă pentru fiecare dintre zonele sursă 
potenţiale. Pe baza analizei datelor istorice, fiecăreia dintre aceste zone i-a fost atribuită o 
magnitudine maximă şi o adâncime medie a hipocentrului. În cadrul analizei a fost utilizată o 
magnitudine minimă de 4, pentru toate zonele seismice sursă. Cutremurele de joasă 
magnitudine nu au fost considerate ca reprezentând un factor de risc pentru amenajările 
inginereşti. Parametrii de seismicitate stabiliţi pentru fiecare zonă seismică sursă au fost 
încorporaţi în programul de calcul EZ-FRISK (McGuire, 1999), în vederea determinării 
relaţiei dintre acceleraţia la vârf şi frecvenţa anuală de ocurenţă (şi periodicitatea 
corespunzătoare). Sinteza rezultatelor obţinute este redată în Tabelul 1-1, sub forma 
periodicităţii seismice şi a probabilităţii de depăşire pentru fiecare clasă de periodicitate, 
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pentru un ciclu proiectat de funcţionare a exploatării miniere din cadrul Proiectului Roşia 
Montană, de 17 ani. Pentru o periodicitate de 475 de ani, acceleraţia maximă probabilă este 
de 0,082 g. De asemenea, în Tabelul 2-1 este estimată Intensitatea Mercalli Modificată 
(IMM) pentru amplasamentul Proiectului, utilizând relaţia dintre acceleraţia maximă şi IMM 
dedusă de Murphy şi O’Brien (1977). Pentru un seism cu o incidenţă de 1 la 475 ani, 
valoarea estimată a IMM este de aproximativ VI-VII, în condiţii de teren compact. 
 
 Tabelul 2-1.  Sinteza analizei probabilistice a riscului seismic 

Periodicitate 
(Ani) 

Probabilitatea de 
depăşire1 

(%) 
Acceleraţia maximă2 

A (g) 
Intensitatea Mercalli 

modificată  3 

(IMM) 
50 28,8 0,035 V 

100 15,6 0,05 VI 
200 8,2 0,062 VI 
475 3,5 0,082 VI-VII 
1000 1,7 0,102 VII 
2000 0,9 0,115 VII 
5000 0,3 0,134 VII-VIII 

10000 0,2 0,151 VIII 
 
Note: 
1)  Probabilitatea de depăşire calculată pentru un ciclu de viaţă proiectat de 17 ani: 

q= 1- exp(-L/T) 
unde,  q = probabilitatea de depăşire 

L = durata ciclului de viaţă proiectat 
T = periodicitatea în ani. 

2)  Acceleraţiile maxime sunt date pentru roca de bază/teren compact. 
3)  Intensitatea Mercalli Modificată, estimată pe baza relaţiei deduse de Murphy şi O’Brien  
(1977). 

În cadrul Programului de evaluare globală a hazardului seismic (Global Seismic 
Hazard Assessment Program - GSHAP, 1999), a fost elaborată o hartă de hazard seismic 
pentru Europa. Această hartă stabileşte acceleraţia maximă probabilă la nivelul rocii de bază 
cu o şansă de depăşire de 10 % în 50 de ani, corespunzând unei periodicităţi de 475 de ani. 
O parte a hărţii de hazard seismic care include teritoriul României, este prezentată în Figura 
4.5.5. Pentru amplasamentul Proiectului Roşia Montană, acceleraţia maximă la nivelul rocii 
de bază, stabilită de această hartă se situează într-un domeniu de valori moderate ale 
hazardului seismic: 0,8-1,0 m/s2 (0,08-0,10 g). Aceste valori sunt într-un bun acord cu 
valoarea acceleraţiei maxime de 0,082 g pentru un seism cu probabilitate de producere de 1 
la 475 de ani, determinată pentru acest studiu. 
 
2.3.5 Analiza deterministică 

Pentru scopurile analizei deterministice sunt definite zonele seismice sursă, 
stabilindu-se magnitudinile maxime pentru cutremurele atribuite fiecărei surse. Acceleraţia 
rezultată din analiza deterministică pentru amplasamentul studiat este considerată ca 
reprezentând acceleraţia maximă posibilă, pe baza datelor geologice şi tectonice disponibile. 
Valoarea acceleraţiei maxime obţinută prin această procedură este cunoscută ca acceleraţia 
maximă credibilă, iar evenimentul seismic corespunzător, ca seism maxim credibil. 
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Figura 2.5.  Harta hazardului seismic al României pentru o acceleraţie la vârf a 
particulelor, cu o probabilitate de depăşire de 10 % în 50 de ani (GSHAP, 
1999) 

 
Pentru estimarea acceleraţiei maxime credibile pe amplasamentul Proiectului Roşia 

Montană, au fost luate în considerare trei cazuri. Acestea au fost alese ca fiind 
reprezentative pentru scenariile cele mai nefavorabile, pe baza unei analize a tectonicii 
regionale şi a istoricului evenimentelor seismice. 

 Două dintre aceste cazuri corespund unor seisme crustale puţin adânci, cu 
magnitudini maxime estimate de 6,5 şi 7,0, având distanţe epicentrale cuprinse între 
75 şi respectiv, 130 km. Cutremurul cu magnitudine de 6,5 reprezintă un eveniment 
produs în regiunea muntoasă carpatică din zona centrală a României, la est de 
amplasamentul Proiectului. Seismul cu magnitudine 7,0 corespunde unui eveniment 
produs în vestul României, în zona de înaltă seismicitate din Timiş. Acceleraţiile 
maxime calculate pentru aceste două evenimente seismice de mică adâncime sunt 
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de 0,05 g pentru cutremurul de 6,5 şi de 0,04 pentru cutremurul de magnitudine 7,0, 
mai puternic, dar situat la o distanţă mai mare.  

 Al treilea caz luat în considerare a fost cel al unui cutremur sub-crustal de 
magnitudine mare localizat în regiunea Vrancea. Studiile efectuate de Lungu et al. 
(1999) şi de alţi autori, au sugerat o magnitudine maximă de 8,0 pentru cutremurele 
din Vrancea. În consecinţă, a fost luată în considerare această valoare maximă de 
8,0 şi o distanţă minimă estimată de 250 km de la amplasamentul proiectului Roşia 
Montană. Valoarea calculată a acceleraţiei maxime pentru acest eveniment a fost de 
0,14g. 
În cazul cutremurelor crustale de adâncime mică din vestul României şi din regiunea 

carpatică a fost utilizată relaţia de atenuare publicată de Manic (1998). Pentru regiunea 
Vrancea, relaţiile folosite pentru calculul atenuării acceleraţiei terenului sunt cele deduse de 
Lungu et al. (1999). În fiecare caz a fost calculată media şi abaterea standard. Rezultatele 
analizei deterministice sunt prezentate în Tabelul 2-2, incluzând magnitudinile maxime, 
distanţele epicentrale, adâncimile hipocentrelor şi valorile calculate ale acceleraţiilor 
maxime. Tabelul 2-2 include de asemenea valorile estimate ale IMM pe amplasamentul 
Proiectului Roşia Montană, în cazul fiecărui eveniment, pe baza relaţiei dintre acceleraţia 
maximă şi IMM dedusă de Murphy şi O’Brien (1977). 
 
 Tabelul 2-2.  Sinteza analizei deterministice a riscului seismic 

Zona sursă 

Magnitudinea 
maximă 

(Mw) 

Distanţa 
epicentrală 

(km) 

Adâncimea 
hipocentrului 

(km) 

Acceleraţia 
maximă1 

(g) 

Intensitatea 
Mercalli 

modificată2 
(IMM) 

Munţii Carpaţi 6,5 75 20 0,05 VI 
Timiş 7,0 130 10 0,04 V-VI 

Vrancea 8,0 250 100 0,14 VII-VIII 
 
Note: 
1. Acceleraţiile maxime sunt calculate pentru roca de bază/teren compact. 
2. Intensitatea Mercalli modificată, estimată pe baza relaţiei deduse de Murphy şi O’Brien 
(1977).  

Pe baza rezultatelor analizei deterministice, s-a putut stabili pentru zona Proiectului 
Roşia Montană, un cutremur maxim credibil cu o magnitudine 8,0, capabil să genereze o 
acceleraţie a terenului de 0,14 g. Intensitatea Mercalli modificată pentru acest eveniment a 
fost estimată la aproximativ VII-VII, în condiţii de teren compact. 
 
2.3.6 Clasificarea hazardului seismic  

În acord cu concepţia care stă la baza proiectării construcţiilor geotehnice de tipul 
barajelor, au fost luate în considerare două nivele de cutremure nominale: cutremurul 
operaţional de bază (COB) pentru condiţii normale de operare, şi cutremurul maxim proiectat 
(CMP) corespunzător unor condiţii extreme (ICOLD, 1995). Valorile acceleraţiilor maxime şi 
magnitudinile nominale au fost calculate atât pentru COB cât şi pentru CMP.  

 COB este determinat în mod obişnuit, pe baza unei analize probabilistice de hazard 
seismic prin care se poate selecta un nivel acceptabil de risc, pe baza probabilităţii 
de depăşire a ciclicităţiii seismice pentru durata proiectată de viaţă a Proiectului. 
Astfel, COB este ales ca fiind evenimentul seismic cu o probabilitate de depăşire de 
10 % în 50 de ani, corespunzătoare unei ciclicităţi de 475 de ani. 

 Selectarea CMP se bazează pe clasificarea barajelor pentru iazuri de decantare a 
sterilelor de procesare, utilizând criteriile furnizate în Îndrumarele de siguranţă a 
barajelor (Dam Safety Guidelines) editată de Canadian Dam Association (1999). 
Sinteza cutremurelor nominale şi a parametrilor de proiectare corespunzători 

recomandaţi pentru sistemul iazului de decantare, este redată în cele de mai jos: 
 COB a fost stabilit pentru o periodicitate de 1 la 475 de ani, corespunzând unei 

acceleraţii maxime a rocii de bază de 0,082 g. Pentru COB a fost adoptat un criteriu 
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de proiectare restrictiv, corespunzător unei magnitudini de 8,0. Această valoare este 
bazată pe istoricul evenimentelor seismice care indică producerea în ultimele sute de 
ani, a mai multe evenimente cu magnitudini mai mari decât 7,0, incluzând cutremurul 
de 7,7 din 1940 şi un cutremur puternic din 1802, estimat la o magnitudine de peste 
7,5. Probabilitatea de depăşire a COB este mai mică de 4 % pentru un ciclu de viaţă 
proiectat de 17 ani. Se estimează că sistemul iazului de decantare va funcţiona 
normal şi după COB. 

 CMP a fost considerat ca fiind egal cu aşa-numitul cutremur maxim credibil, pentru 
care acceleraţia maximă la nivelul rocii de bază este de 0,14 g. Pentru CMP a fost 
atribuită o magnitudine maximă de 8,0. Avariile provocate barajului iazului de 
decantare în cazul producerii unui CMP sunt acceptabile, cu condiţia ca integritatea 
şi stabilitatea acestei structuri să fie menţinută, iar deversarea sterilelor îndiguite să 
fie prevenită. 
Aceşti parametri de proiectare iau în considerare faptul că urmările unei cedări a 

barajului sunt „foarte grave” pentru sistemul iazului de decantare. Acceleraţiile maxime 
determinate în cazul COB şi CMP sunt calculate la nivelul rocii de bază sau pentru un teren 
compact pentru care efectele de amplificare a mişcării sunt neglijabile. 

 

2.4 Hidrogeologia şi protecţia resurselor de apă subterană 

Aspectele hidrogeologice ale Proiectului sunt prezentate în Capitolul 4.1.1 Condiţiile 
hidrologice iniţiale şi în Anexa 3 Raport privind condiţiile hidrogeologice iniţiale. În esenţă, 
răspândirea apelor subterane este limitată la un unui orizont de rocă de bază alterată şi la 
nivelele de sol şi formaţiuni coluviale şi aluviale. Roca de bază din adâncime conţine cantităţi 
reduse de apă, neexistând indicaţii asupra unui sistem hidrogeologic important la acest 
nivel. Conţinutul de apă din roca de bază este limitat la sistemele de fracturi care nu sunt 
conectate însă pe distanţe mari. Curgerea în sistemele hidrogeologice superficiale se 
produce dinspre culmile văilor către talvegul văii şi în continuare, în aval. Această circulaţie 
are drept rezultat formarea a numeroase izvoare şi pâraie care îşi măresc debitul prin 
descărcările de ape subterane. 

Impactul asupra circulaţiei apelor subterane este descris de asemenea, în Capitolul 
4.1. Acest impact se va răsfrânge mai ales asupra sistemului hidrologic de suprafaţă, prin 
întreruperea aportului de apă subterană către izvoare şi pâraie. Deoarece roca de bază 
conţine numai cantităţi reduse de apă care nu constituie o resursă subterană, nu se prevede 
un impact asupra hidrogeologiei din această formaţiune. De asemenea, nu se preconizează 
afectarea cursurilor de apă din adiacenţa văilor Corna şi Roşia. 

 

2.5 Calitate şi poluanţi 

Corpurile petrografice de interes economic din zăcământul Roşia Montană sunt 
reprezentate de dacite, brecii mixte, brecii intercrateriale microconglomeratice, brecii negre, 
sedimente brecifiate, precum şi amestecuri ale acestora. Dacitele apar puternic afectate de 
silicifieri şi argilizări. Mineralizaţiile constau în general, din pirită diseminată asociată local cu 
cantităţi subordonate de sfalerit, galenă şi calcopirită. Date fiind aceste trăsături geologice, 
corpurile de minereul şi rocile sterile prezintă potenţialul generării de ape acide care ar putea 
afecta calitatea apelor în zonele miniere. A fost efectuată o evaluare detaliată a geochimiei 
ambientale pe amplasamentul minier. Sinteza rezultatelor acestei evaluări este prezentată în 
continuare. 
 
2.5.1 Rocile sterile 

Rocile sterile reprezintă material minier cu concentraţii subeconomice de aur şi argint 
(< 0,6 g/t aur), care va fi excavat în vederea asigurării accesului la minereu. Majoritatea 
rocilor sterile vor proveni din carierele Cetate şi Cârnic (82%), iar restul vor fi extrase din 
carierele Orlea şi Jig. Rocile sterile produse pe parcursul dezvoltării exploatării miniere vor fi 
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formate din dacite, brecii intracrateriale, sedimente cretacice, brecii negre şi andezite. Cele 
mai multe astfel de roci vor fi nealterate sau vor fi afectate de alteraţii argilice (minerale 
argiloase-pirită), cu cantităţi subordonate de alterări cu cuarţ-adular-carbonaţi-pirită. Sulfurile 
care pot reacţiona cu generare de ape acide apar în rocile sterile alterate hidrotermal, dar se 
pot dezvolta de asemenea ca minerale primare în şisturile negre dominante la nivelul 
sedimentarului cretacic. Rocile sterile vor fi utilizate pentru construcţii (de exemplu, pentru 
amenajarea structurilor de îndiguire a sterilelor de procesare sau de gospodărire a apei), iar 
restul vor fi depozitate în halde amplasate în vecinătatea complexului de cariere şi a 
sistemului iazului de decantare, precum şi ca material de umplutură în carierele de extracţie 
finalizate, în perioadele în care rocile sterile mai sunt încă generate (transfer minier). Haldele 
de roci sterile vor constitui amenajări inginereşti proiectate pentru a minimiza impactul 
asupra mediului şi pentru a facilita operaţiunile de închidere. 

Rocile sterile destinate construcţiei barajului iazului de decantare vor fi transportate 
direct din cariere. Acest baraj va fi ridicat în etape succesive, pe parcursul întregului ciclu de 
viaţă al minei, pentru a permite acumularea sterilelor de procesare. Rocile sterile vor 
continua să fie depuse în baraj pe durata fazelor de construcţie şi operare. La construcţia 
barajului, rocile cu potenţial de generare a apelor acide vor fi amplasate selectiv în porţiunile 
mai adânci ale învelişurilor  barajului, în vederea minimizării proceselor de oxidare şi de 
reacţie a sulfurilor. 

Ca parte a unei evaluări iniţiale privind impactul potenţial asupra mediului datorat 
depozitării rocilor sterile, a fost investigată mineralogia a şase probe reprezentative. În 
vederea caracterizării compoziţiei mineralogice, au fost efectuate analize prin microscopie 
optică. Studiul a evidenţiat faptul că pirita cu potenţial de generare a apelor acide se 
dezvoltă fie sub forma unor granule libere, fie ca granule încapsulate în cuarţ sau incluse în 
feldspaţi. Granulele de calcit (cu potenţial de neutralizare a apelor acide) au fost identificate 
în două dintre cele şase probe, sub formă de componenţi minori sau urmă. Feldspatul 
potasic, muscovitul şi caolinitul sunt abundente în cele mai multe dintre probe. Prezenţa 
piritei indică faptul că rocile respective au un oarecare potenţial de generare a apelor acide. 
Cu toate acestea, deoarece o parte a piritei este încapsulată în cuarţ, potenţialul acesteia de 
a reacţiona cu apa şi cu oxigenul este redus, astfel încât potenţialul maxim de producere a 
apelor acide ar putea să nu fie atins. Date suplimentare privind compoziţia chimică în 
elemente majore şi minore a rocilor sterile, au fost obţinute cu ajutorul fluorescenţei în raze 
X şi al altor metode analitice. 

 
2.5.2 Încercări statice 

În vederea evaluării specifice a potenţialului rocilor sterile privind generarea apelor 
acide şi impactul posibil asupra mediului, un număr de 161 de probe reprezentând tipurile 
prognozate de roci sterile şi 25 de probe din rocile sterile provenite din lucrările miniere vechi 
au fost caracterizate prin metoda bilanţului modificat acid-bază. Această metodă reprezintă 
procedura standard utilizată în întreaga lume pentru evaluarea potenţialului unei roci de a 
produce ape acide. Rezultatele analizei statice bazate pe bilanţul acid-bază sunt utilizate 
pentru a realiza o evaluare finală a potenţialului de generare a apelor acide, presupunând că 
toate reacţiile chimice sunt lăsate să se desfăşoare până la epuizare. În natură, aceste 
reacţii pot fi inhibate şi din acest motiv, rezultatele bilanţului acid-bază caracterizează de 
regulă potenţialul unei roci de a genera ape acide. Caracterul de generator de ape acide 
necesită adesea o confirmare prin intermediul altor proceduri analitice cu caracter „cinetic”. 
Astfel de încercări au fost de asemenea realizate pentru rocile sterile de la Roşia Montană, 
conform celor discutate în continuare. Valoarea pH-ului în pastă a fost de asemenea 
măsurată alături de analizele bilanţului acid-bază, acestea fiind discutate separat în cadrul 
acestui capitol. Nivelul pH-ului în pastă este o măsură a acidităţii asociate unei probe de 
rocă sau sol.  

Au fost efectuate două programe de colectare şi analiză a probelor în vederea 
determinării caracteristicilor bilanţului acid-bază. Programul iniţial de determinare a bilanţului 
acid bază din 2001 a constat în prelevarea şi analizarea a 46 de probe de rocă sterilă şi a 24 
de probe de steril din lucrări miniere vechi. Acest program a furnizat o indicaţie iniţială 
privind potenţialul de generare a apelor acide pentru rocile sterile de la Roşia Montană. 
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A doua rundă de colectare de eşantioane pentru bilanţul acid-bază s-a desfăşurat în 
2003 şi a avut un caracter mult mai cuprinzător. Acest program a avut în vedere asigurarea 
unui număr reprezentativ de probe bazate pe standarde industriale (cel puţin 8-12 probe 
pentru fiecare tip litologic). Distribuţia spaţială a probelor în cadrul carierelor proiectate şi 
omogenitatea tipurilor de rocă sterilă au constituit de asemenea factori avuţi în vedere la 
eşantionare. În situaţiile în care acest lucru a fost considerat potrivit, datele din cele două 
programe (2001 şi 2003) au fost comparate. Datele de bilanţ acid-bază au fost evaluate în 
raport cu ghidurile elaborate de Ministerul Muncii şi Investiţiilor din British Columbia, Canada 
(Ministry of Employment and Investment of Canada, Price, 1997). Pentru scopurile evaluării, 
rocile sterile au fost separate în funcţie de tipurile litologice şi de alterare. Clasificările pe 
baza tipurilor litologice includ: 

 Dacite, 
 Brecii intracrateriale, 
 Brecii negre, 
 Andezite,  
 Roci sedimentare cretacice. 

Dacitele şi breciile intracrateriale au fost împărţite ulterior în funcţie de tipul alteraţiilor 
hidrotermale silicice/potasice(SIK) sau nonsilicice/non-potasice(NSIK), acesta din urmă 
corespunzând în general unei alterări argilice, dar putând include roci nealterate sau alteraţii 
mai puţin intense. Clasificările sunt bazate pe modelul geologic şi de resurse al Proiectului, 
utilizat pentru stabilirea proporţiilor relative pentru fiecare categorie de rocă.  

Pentru rocile sterile se preconizează un spectru larg de caracteristici ale bilanţului 
acid-bază – de la roci care nu au un potenţial apreciabil de generare a apelor acide, la roci 
susceptibile de a genera astfel de ape (a se vedea Planşa 4.5.3). S-a stabilit faptul că 
andezitele şi sedimentarul cretacic au un potenţial scăzut sau nul de generare a apelor 
acide. În schimb, după cum o indică rezultatele de la o singură probă, şisturile negre 
piritoase care apar în secvenţa sedimentară posedă acest potenţial de producere a apelor 
acide. Probele de rocă  sterilă care conţin brecie neagră prezintă în mod constant potenţialul 
de generare a apelor acide. Din acest motiv, potenţialul de generare a apelor acide poate fi 
definit pe baza litologiilor acestor trei tipuri de roci sterile. Cu toate acestea, se estimează că 
cele trei tipuri litologice vor forma mai puţin de 25 % din totalul volumului de roci sterile. 

În conformitate cu determinările făcute pe baza modelului geologic tridimensional 
pentru Proiect, cele mai multe roci sterile vor fi formate din brecie intracraterială (57%) şi 
dacite (19%), majoritatea acestora încadrându-se în categoria rocilor afectate de alteraţii 
argilice. O proporţie mai redusă va aparţine asociaţiilor de tip silicic(SIK). Este cunoscut 
faptul că rocile silicice au un potenţial mai ridicat de a genera ape acide în raport cu rocile 
argilice. Cu toate acestea, pentru breciile intracrateriale şi pentru dacite există un interval 
larg de caracteristici ale bilanţului acid-bază, de la potenţial nul de generare a apelor acide la 
posibilitatea producerii unor astfel de fenomene. Dat fiind faptul că brecia intracraterială va 
forma majoritatea masei de roci sterile, bilanţul mediu ponderat acid-bază al rocii sterile este 
similar cu cel al breciei intracrateriale (a se vedea Planşele 4.5.4 şi 4.5.5). 

Planşele 4.5.4 şi 4.5.5 prezintă mediana şi respectiv, media ponderată a rezultatelor 
obţinute în urma analizei rocilor sterile. În această evaluare, mediana şi media sunt 
ponderate cu procentul ocupat de un anumit tip de rocă sterilă, astfel încât brecia 
intracraterială (57% din totalul rocii sterile) are un efect mai puternic asupra rezultatului 
decât andezitul (3,6%), de exemplu. Atât mediana cât şi media sunt reprezentative pentru 
condiţiile „medii” în diferite scenarii. Mediana poate reflecta fidel compoziţia petrografică 
medie a stivelor de roci sterile, în timp ce media reflectă caracteristicile chimice medii. 
Tocmai pentru a avea în vedere această incertitudine, sunt prezentate ambele valori.  După 
cum rezultă din aceste măsurători, potenţialul mediu al rocilor sterile de a genera ape acide 
este scăzut spre posibil. Aceasta indică faptul că în ansamblu, roca sterilă va avea un 
potenţial net de neutralizare a apelor acide superior celui de generare. Cu toate acestea, 
există şi alţi factori care vor afecta caracteristicile descărcărilor de ape din stivele de roci 
sterile.  
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Un exemplu în acest sens l-ar putea constitui haldele de roci sterile neuniform 
amestecate, în care compoziţiile litologice nete variază pe măsura amenajării lor. Astfel, 
anumite zone ar putea avea un caracter mai puternic generator de ape acide în anumite 
etape ale construcţiei haldei. Un factor suplimentar care ar putea conduce la un 
comportament diferit faţă de cel prognozat prin analiza bilanţului acid-bază este reacţia non-
ideală în raport cu factorii exogeni. Rocile caracterizate de un potenţial scăzut sau posibil de 
a genera ape acide vor produce astfel de efecte dacă potenţialul de neutralizare nu va fi 
eficient pe deplin. Dimpotrivă, acele porţiuni de rocă sterilă clasificate ca fiind generatoare 
de ape acide, ar putea să nu se manifeste la întregul potenţial datorită încapsulării sulfurilor 
în silice, conform celor discutate anterior. Testele cinetice (de leşiere) efectuate ca parte a 
acestei evaluări se concentrează tocmai asupra acestor posibilităţi.  
 
2.5.3 Încercări cinetice 

Au fost efectuate trei tipuri de încercări cinetice asupra unor probe având 
caracteristicile preconizate ale rocilor sterile rezultate din producţia minieră. Metodele de 
testare au inclus procedura leşierii-precipitării artificiale, precum şi teste de coloană, 
efectuate atât în laborator cât şi pe teren. Procedura leşierii-precipitării artificiale constituie o 
încercare de leşiere pe termen scurt, proiectată de Agenţia de Protecţia Mediului a Statelor 
Unite ale Americii (U.S. Environmental Protection Agency - EPA), care utilizează ca soluţie 
de leşiere apă meteorică produsă artificial. Această metodă caracterizează cel mai bine 
mobilitatea metalelor din roca sterilă în momentul extragerii şi expunerii ei la condiţiile de 
mediu caracteristice suprafeţei. 

Rezultatele încercărilor de leşiere-precipitare artificială pe termen scurt sunt redate în 
Tabelul 2-3. Rezultatele obţinute de la un număr limitat de probe colectate pe parcursul 
programului iniţial de caracterizare, din forajele de explorare efectuate în Cetate şi Cârnic. 
Toate probele cu excepţia HFF24 au un pH neutru spre slab alcalin, cu concentraţii scăzute 
ale metalelor, previzibile de altfel pentru roci nealterate, indiferent de potenţialul lor de 
generare a apelor acide. 
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 Tabelul 2-3.  Rezultatele procedurii de leşiere-precipitare artificială  
Probă CTSD002 CTSD034 CNSDO08 HFF24 RMRDO47 RMRDO86 

Identificare XPO-SSH-
SSE VXB VDA CY-LI VXB XPOB-XBB-

XMO-VXB 

Litologie 
Brecie 

intracrate-
rială 

Brecie 
intracrate-

rială 
Dacit Rocă 

sterilă 

Brecie 
intracrate-

rială 

Brecie 
intracrate-

rială 
Adâncime 130-238 0-160 0-100 0,5-1,0 0-100 0-130 

pH 7,9 7,9 7,7 3,2 8,1 7,8 

Conductivitate (μs/cm) 133,7 166,3 162,7 134,8 169,9 183,9 

Aluminiu μg/L 1085 1670 201 33017 570 89 

Arsenic μg/L 15 14 17 <10 <10 <10 

Bariu μg/L 21 27 <10 <10 14 <10 

Cadmiu μg/L <1 <1 <1 35 <1 <1 

Cobalt μg/L <20 <20 <20 100 <20 <20 

Cupru  μg/L <20 20 <20 607 <20 <20 

Fier  μg/L 220 986 203 14917 133 60 

Plumb  μg/L <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Mangan μg/L 25 139 196 24016 141 2718 

Nichel μg/L <20 <20 <20 181 <20 <20 

Siliciu μg/L 3087 4340 1338 1197 3012 1404 

Stronţiu μg/L 48 112 30 94 64 28 

Staniu  μg/L <30 <30 <30 <30 <30 <30 

Zinc μg/L 51 140 79 6671 87 59 

Calciu mg/L 9,6 16,8 19,4 191,8 12,6 14,4 

Magneziu mg/L 2,2 2,8 1,3 12,0 3,4 3,9 

Potasiu mg/L 16,5 13,8 10,3 0,1 19,8 19,4 

Sodiu mg/L 4,4 17,1 1,2 0,5 5 0,6 

Sulfat mg/L 72 64 74 906 95 116 

Cloruri mg/L <5 7 <5 <5 <5 <5 

Notă: Probele au fost colectate din foraje de explorare efectuate în Cetate şi Cârnic, cu excepţia probei HFF24 
care a fost prelevată din halda existentă de roci sterile de la „Linia Ferată”. 

 
Proba HFF24 a fost prelevată dintr-o haldă de steril veche (halda de la „Linia Ferată”) 

care a fost expusă şi alterată un timp îndelungat sub acţiunea factorilor exogeni. Rezultatele 
încercărilor de leşiere-precipitare artificială sugerează că acest material produce în prezent 
ape acide cu un pH scăzut, de 3,2, şi cu o concentraţie ridicată pentru multe dintre metalele 
grele analizate. Concentraţiile de aluminiu (33.000 µg/l), fier (14.900 µg/l) şi mangan (24.000 
µg/l) sunt indicative pentru un proces de generare a apelor acide. 

Pentru a avea în vedere alterarea exogenă a rocilor sterile şi posibila generare a 
apelor acide, au fost efectuate  de asemenea, încercări cinetice pe termen lung. Pe baza 
programului iniţial (2000/2001) de testare a bilanţului acid-bază, au fost selectate şi testate 
prin percolare în coloană, probe de roci sterile care provin din patru tipuri relevante de medii 
exogene. Probele au reprezentat un domeniu larg de variaţie a caracteristicilor de bilanţ 
acid-bază, având litologii din categoria celor care vor alcătui preponderent masa de roci 
sterile. Testările au inclus două probe de dacit, o probă de brecie intracraterială şi o probă 
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de brecie mixtă incluzând elemente de brecie neagră din zona carierelor Cetate şi Cârnic. 
Trei dintre aceste probe au fost identificate ca fiind potenţial generatoare de ape acide, în 
timp ce, pentru una dintre probele de dacit generarea de ape acide poate fi considerată ca 
improbabilă.  

Testările iniţiale pentru cele trei coloane cu potenţial de generare a apelor acide, au 
început în 2001 şi au continuat timp de 52 de săptămâni, până în aprilie 2002. Coloana cu 
roci negeneratoare de ape acide a fost testată timp de 11 săptămâni după are a fost stabilită 
compoziţia chimică a leşiatului, iar testul a fost întrerupt. Ca parte a evaluărilor curente 
privind generarea apelor acide, în iulie 2003 a fost iniţiat un test de urmărire a celor trei 
coloane cu material potenţial generator de ape acide, acestea fiind supuse la încă 26 de 
cicluri de leşiere, încheiate în martie 2004. 

Pe parcursul testelor de leşiere, coloanele au fost percolate cu apă, în cicluri cu 
durata cuprinsă între una şi trei săptămâni. După percolare, coloanele au fost lăsate să se 
usuce fiind expuse la acţiunea oxigenului atmosferic. Prin intermediul acestor cicluri de 
umezire şi uscare, testul urmăreşte accelerarea condiţiilor observate pe teren. Apa care a 
fost circulată prin coloane a generat un leşiat care a fost analizat chimic la sfârşitul fiecărui 
ciclu pentru următorii parametri: 

 pH,  
 Conductivitate,  
 Potenţial redox, 
 Alcalinitate şi/sau aciditate, 
 Aluminiu, 
 Arsenic, 
 Calciu, 
 Fier, 
 Potasiu, 
 Sodiu, 
 Magneziu, 
 Ion sulfat. 

În cadrul unui program lunar, leşiatul a fost analizat de asemenea pentru cupru, 
plumb, nichel, siliciu, stronţiu, staniu şi zinc. 

Pe baza rezultatelor de detaliu obţinute în urma celor 79 de cicluri de încercări de 
laborator efectuate asupra coloanelor, s-a putut stabili că nici una dintre probe nu a generat 
un volum semnificativ de ape acide, iar pH-ul leşiatului a rămas în domeniul alcalin. Nivelele 
scăzute de ion sulfat determinate în leşiat indică faptul că procesele de oxidare a sulfurilor 
sunt foarte limitate sau absente. O posibilă explicaţie a acestui comportament, dar care 
contrazice rezultatele obţinute prin metoda bilanţului acid-bază, este legată fie de 
încapsularea piritei în silicaţi (acestea nefiind astfel disponibile pentru reacţie), fie de 
caracterul nereactiv al bisulfurii de fier. În cazul în care s-ar produce reacţii semnificative de 
oxidare a sulfurii, iar dacă produsele acestor reacţii ar fi fost neutralizate, s-ar fi observat 
nivele mai ridicate ale concentraţiilor de sulfat şi de calciu. 

Pe amplasament au fost efectuate de asemenea, teste de leşiere a rocilor sterile în 
condiţii de teren. Aceste teste, proiectate pentru monitorizarea ratei şi perioadei de generare 
a apelor acide în condiţiile concrete ale amplasamentului, au început în august 2003. Astfel de 
încercări vor continua pentru o perioadă lungă pe parcursul implementării Proiectului şi vor 
permite obţinerea unor date suplimentare. Leşierile în codiţii de teren se efectuează asupra 
a 26 de recipiente umplute cu roci sterile reprezentative pentru fiecare tip petrografic 
prognozat, acestea fiind expuse condiţiilor atmosferice specifice amplasamentului. Cea mai 
mare parte a probelor a fost colectată din excavaţii efectuate în zona Cetate şi Cârnic (câte 
11 probe din fiecare zonă). Câteva probe provin din zona Orlea (1 probă) şi din zona Jig (2 
probe). Lotul de eşantioane include de asemenea o probă din halda de roci sterile existentă. 
Numărul de butoaie pentru fiecare tip de rocă sterilă este ponderat în raport cu proporţia 
estimată a tipului litologic respectiv ca urmare a realizării Proiectului.  
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Butoaiele utilizate pentru testările de teren sunt deschise la partea superioară având 
găuri laterale de aerisire. La baza fiecărui butoi se găseşte un acces pentru eşantionarea 
fluidului care a venit în contact cu roca sterilă. Această eşantionare se face regulat, în 
funcţie de regimul precipitaţiilor. Eşantionarea iniţială a acestor probe a fost finalizată  în 
octombrie şi noiembrie 2003, urmată de alte eşantionări în lunile iunie, august şi noiembrie 
2004. La intervale mai scurte de timp, au fost efectuate monitorizări ale pH-ului şi 
conductivităţii specifice. 

Rezultatele încercărilor cinetice în coloană au indicat faptul că rocile sterile se 
comportă în general, în modul preconizat de rezultatele bilanţului acid-bază. În Planşa 4.5.6 
este prezentată o comparaţie între valorile de pH obţinute pentru leşierea în coloană după 
eşantionarea iniţială din octombrie/noiembrie 2003 şi cele obţinute în urma evaluării 
bilanţului acid-bază. În perioada de eşantionare, nu a fost produs leşiat de la şase dintre 
coloane. Datele colectate după o perioadă de peste un an în care coloanele au fost expuse 
la acţiunea agenţilor atmosferici indică faptul că dintre cele 10 coloane considerate ca având 
material potenţial generator de ape acide, numai nouă au generat aciditate. Zece alte 
coloane au fost clasificate ca fiind lipsite de potenţial de generare a apelor acide. Dintre 
acestea, o coloană a generat aciditate încă de la începutul testării, iar o alta, după un an de 
expunere la factorii atmosferici. Acest comportament este evidenţiat prin datele prezentate 
în Planşele 4.5.7 şi 4.5.8. 

Cele mai multe dintre coloanele de testare s-au comportat conform prognozei, 
existând însă excepţii pentru fiecare categorie de potenţial de generare a acidităţii. În 
combinaţie cu testele cinetice de laborator rezultă că un număr aproximativ egal de probe s-
au comportat într-un mod contrar prognozei bazate pe bilanţul acid-bază. Din analiza datelor 
rezultă că acest comportament contradictoriu s-ar putea datora lipsei de reprezentativitate a 
probelor prelevate pentru bilanţul acid-bază (200 grame) în raport cu masa totală de rocă 
testată în coloane (300 kg). Acest tip de eroare este susceptibil de a produce rezultate 
aleatorii caracterizate printr-un număr aproximativ egal de probe generatoare sau 
negeneratoare de aciditate, în contradicţie cu rezultatele bilanţului acid-bază. Dacă acest 
comportament s-ar fi datorat unui efect chimic semnificativ, una dintre aceste categorii ar fi 
fost preponderentă.   

Testele în coloană au confirmat rezultatele testelor statice privind bilanţul acid-bază 
prin aceea că unele tipuri de roci sterile vor deveni generatoare de ape acide, în timp ce o 
mare parte dintre acestea nu vor dezvolta acest potenţial. Pe baza bilanţului acid-bază, se 
estimează că masa de roci fără potenţial de generare a apelor acide va fi mai mare decât 
cea a rocilor sterile generatoare de aciditate, fiind de asemenea probabil ca efluentul rezultat 
să aibă un caracter neutru. Cu toate acestea, dat fiind caracterul eterogen al masei de roci 
sterile, pentru anumite perioade şi suprafeţe, rămâne deschisă posibilitatea de generare a 
apelor acide, fiind astfel necesară aplicarea unor măsuri de atenuare a impactului asupra 
calităţii apei. 

Parametrii de calitate ai apei asociaţi coloanelor de testare pe teren sunt prezentaţi 
în Planşele 4.5.7 şi 4.5.8. Probele negeneratoare de ape acide produc efluenţi cu 
concentraţii reduse ale metalelor grele, dar pot produce nivele ridicate ale concentraţiei în 
ion sulfat, calciu şi în total solide dizolvate, datorită reacţiilor interne de neutralizare a 
acidităţii. Acestea reprezintă cele mai probabile categorii calitative nete ale efluenţilor 
proveniţi din masa de roci sterile de la Roşia Montană. Apele acide generate în coloane au 
în general, valori scăzute ale pH-ului şi concentraţii ridicate în ion sulfat, total solide 
dizolvate, numeroase metale incluzând arsen, cadmiu, cobalt, cupru, fier, nichel şi zinc. 
Brecia neagră produce unele dintre cele mai ridicate nivele de concentraţie a apelor acide. 
Trebuie reţinut faptul că în masa de roci sterile, apele acide se vor amesteca cu ape neacide 
şi că, în cele mai multe cazuri, acestea vor reacţiona cu roci având un efect de neutralizare a 
acidităţii. Din acest motiv, se estimează că unele concentraţii ridicate depistate în coloanele 
de leşiere nu vor fi observate în leşiatul care se va forma în urma percolării haldelor de roci 
sterile.  

În sinteză, pe baza datelor geochimice colectate în urma testării rocilor sterile, una 
din concluziile preliminare este aceea că potenţialul de neutralizare îl depăşeşte pe cel de 
generare a apelor acide, ceea ce face improbabilă o generare pe scară largă a apelor acide. 
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Cu toate acestea, dat fiind conţinutul relativ ridicat de sulfuri din roci, va exista un proces de 
oxidare a sulfurilor şi de generare a apelor acide. Conform estimărilor, cea mai mare parte a 
apelor acide va fi neutralizată în masa de roci sterile, la mică distanţă de sursă. Calitatea 
cea mai probabilă a apei din exfiltraţii şi şiroiri va fi astfel, corespunzătoare unor ape acide 
neutralizate. Astfel de ape pot avea concentraţii ridicate ale ionului sulfat şi ale altor ioni, dar 
pH neutru şi concentraţii moderate ale celor mai multe metale grele. Totuşi, dat fiind faptul 
că stivele de roci sterile nu vor avea un caracter omogen, este probabilă apariţia unor zone 
restrânse cu concentraţii mai ridicate de roci generatoare de aciditate şi implicit, a unor 
emisii locale de ape acide. În mod similar, zonele cu concentraţii scăzute ale sulfurilor pot 
genera ape cu pH neutru şi concentraţii scăzute ale metalelor grele. Caracterul global al 
acidităţii rocilor sterile va putea fi îmbunătăţit prin aplicarea unor strategii specifice de 
distribuire a breciei negre, andezitelor şi rocilor sedimentare (adică a tipurilor constant 
generatoare şi respectiv, negeneratoare de aciditate). Cu toate acestea, majoritatea rocilor 
sterile va fi alcătuită din brecii intracrateriale cu un potenţial variabil de generare a apelor 
acide, dar care nu prezintă evidenţe vizuale clare ale caracterului lor de sursă pentru 
aciditate. Astfel se propune continuarea testărilor bilanţului acid-bază pe tot parcursul fazei 
de producţie, astfel încât roca sterilă să poată fi distribuită în halde, în funcţie de impactul 
potenţial asupra mediului, adică de încapsulare a rocilor cu potenţial de generare a apelor 
acide în celule de roci cu un potenţial scăzut din acest punct de vedere. 

 
2.5.4 Pereţii carierelor de minereu 

Un subset de date privind bilanţul acid-bază al rocilor sterile se referă al zonele din 
vecinătatea viitorilor pereţi ai carierelor de extracţie a minereului. Acest subset include 27 de 
probe care acoperă un domeniu de litologii asemănător celui descris anterior. Aceste date 
reflectă în general distribuţia stabilită în cazul rocilor sterile, având caracteristici ale bilanţului 
acid-bază între potenţial generatoare de ape acide şi potenţial negeneratoare de ape acide. 
Caracteristicile generale ale rocilor sterile se regăsesc şi în cazul rocilor sedimentare şi 
andezitelor expuse în pereţi carierelor, acestea neindicând un potenţial de generare a apelor 
acide. Cu toate acestea, o mare parte a rocilor expuse în pereţii carierelor este formată din 
dacite, brecii intracrateriale şi brecii negre cu un potenţial variabil de producere a apelor 
acide, fiind astfel probabilă producerea acestui fenomen. Aceste ape acide pot contribui la 
aciditatea globală a apei din cariere, conform celor discutate în Capitolul  4.1, Apa şi în 
Planul de management al închiderii minei şi refacerii mediului, constituind astfel un factor 
semnificativ al planificării activităţilor de închidere şi necesitând adoptarea unui ansamblu de 
măsuri de atenuare cum ar fi minimizarea generării de ape acide pe pereţii carierelor şi 
epurarea curentă a oricăror ape acide. 
 
2.5.5 Minereul sărac 

Minereul sărac va fi depozitat pe amplasament, sub forma unei stive, pe durata 
primilor 6 ani de exploatare, fiind apoi supus procesării între anii 15 şi 17, după încheierea 
exploatării. Din cele 26 de eşantioane de minereu sărac colectate şi analizate pentru bilanţul 
acid-bază, doar trei au putut fi caracterizate ca nefiind potenţial generatoare de ape acide. În 
plus, au fost efectuate măsurători ale pH-ului în pastă, iar 65% dintre probe au prezentat un 
pH mai mic de 5. Pe baza acestor date şi a celor determinate în urma leşierii în coloană, în 
condiţii de teren, pe probe cu rezultate similare privind bilanţul acid-bază, s-a stabilit că stiva 
de minereu sărac reprezintă o sursă potenţială de generare a apelor acide la scurt timp după 
depozitarea materialului.  

Prognoza caracteristicilor de generare a acidităţii la nivelul stivei de minereu sărac 
este în acord cu caracterul acid al apelor de şiroire observat în prezent pe amplasament. 
Datorită gradului relativ limitat de control asupra actualei exploatări miniere, se estimează că 
haldele de roci sterile existente conţin materiale cu caracteristici similare (din punct de 
vedere al conţinutului de metal util şi prin urmare, al geochimiei) celor determinate în cazul 
minereului sărac. Din acest motiv, este de aşteptat ca pe actualele halde de steril să se 
formeze ape de şiroire acide.  

Prognoza comportamentului geochimic a permis proiectarea unor variante de 
construcţie a stivei de minereu sărac prin care să se permită minimizarea potenţialului de 
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generare a apelor acide şi interceptarea, colectarea şi epurarea apelor care vin în contact cu 
această stivă, în conformitate cu Planul de management al apei. 

 
2.5.6 Materiale de construcţie posibile pe amplasament 

Au fost colectate probe din cinci tipuri potenţiale de materiale de construcţie, 
provenind din zone aflate în vecinătatea amplasamentului, în vederea efectuării de analize 
ale bilanţului acid-bază. Aceste probe au constat din brecii intracrateriale nemineralizate şi 
conglomerate din bazinul superior al văii Corna, gresii din cariera de agregate propusă de la 
Pârâul Porcului din Valea Roşia şi două tipuri de andezite din cariera Şulei. Pe baza 
determinărilor, probele au fost clasificate ca neavând un potenţial de generare a apelor 
acide. Concentraţiile de sulfuri din aceste probe au fost de sub 0,1%, cu un raport al 
potenţialului de neutralizare mai mare decât 10 (adică, un potenţial reducător de 10 ori mai 
mare decât potenţialul de generare a apelor acide). În comparaţie cu rocile sterile din zonele 
mineralizate, aceste probe au fost clasificate ca facând parte din cele cu efectul cel mai 
neutralizant din zona Proiectului. Valoarea pH-ului în pastă pentru fiecare dintre aceste 
probe a fost mai mare decât 8,0.  

În plus, au fost colectate şi analizate materiale provenind din decoperta 
amplasamentului uzinei de procesare. Se estimează că pentru construcţia uzinei de 
procesare va fi generat un volum semnificativ de material de decopertă. Acest material va fi 
depozitat pe un amplasament situat în bazinul superior al Văii Corna. Este prevăzut ca cel 
puţin o parte din acest material să fie utilizat drept cuvertură de sol pentru haldele de roci 
sterile şi pentru suprafaţa bazinului de colectare a sterilelor de procesare, ca parte a 
activităţilor de închidere şi refacere a mediului din ultima parte a ciclului de viaţă al minei. 
Rezultatele analizelor de bilanţ acid-bază relevă faptul că acest material va avea un puternic 
potenţial de neutralizare a acidităţii. 
 
2.5.7 Sterilele de procesare  

Conform celor descrise în Capitolul  2, sterilele provenite din procesarea minereului, 
vor reprezenta de asemenea, o categorie de material geologic extras din carierele de 
minereu şi depozitat (în urma procesării minereului) la suprafaţă. În mod asemănător cu 
rocile sterile, prin caracteristicile lor geochimice, sterilele de procesare pot afecta calitatea 
apei. Cu toate acestea, dat fiind faptul că aceste sterile provin dintr-un circuit de procesare, 
o parte a chimismului asociat va purta amprenta reactivilor utilizaţi în cadrul acestei 
procesări. O evaluare detaliată a sterilelor de procesare este prezentată în Capitolele 2 şi 
4.1, precum şi în Planul de management al sterilelor de procesare şi în Planul de 
management al deşeurilor. În acest capitol sunt discutate componentele geologice 
(geochimice) susceptibile de a genera un impact asupra calităţii apei. 

Sterilele de procesare depozitate în sistemul iazului de decantare din Valea Corna 
vor consta din reziduuri solide şi lichide provenite de la uzina de procesare (CIL), descărcate 
prin intermediul unei conducte, sub formă de tulbureală cu o compoziţie medie de 48% 
fracţie solidă. Se estimează că solidele din sterilele de procesare, conţin mai ales fracţie 
nisipoasă şi siltică, la care se adaugă o proporţie minoră de component argilos. Analizele 
indică faptul că permeabilitatea verticală pentru sterilele sedimentate variază între 2 x 10-4 
cm/s şi 2 x 10-5 cm/s, aceasta continuând să se reducă odată cu consolidarea, la  1 x 10-7 
cm/s. 

Compoziţia chimică a sterilelor de procesare este determinată de mineralogia rocii 
gazdă, de natura operaţiilor de procesare şi de compoziţia reactivilor utilizaţi. Din punct de 
vedere al procesării, minereul a fost clasificat în zece tipuri. Un studiu mineralogic a indicat 
faptul că cele zece tipuri au o gangă cu compoziţie mineralogică constantă (compusă din 
cuarţ, feldspat potasic, muscovit şi feldspat plagioclaz sericitizaţi). Ganga include şi un 
procent redus de carbonaţi cu o compoziţie puternic variabilă şi bogaţi în mangan Conţinutul 
mediu neponderat de sulfuri în sterile a fost de 1,63% (variind între maximum 4,10% şi 
0,63%).. În proporţie de 90%, sulfurile sunt reprezentate de pirită asociată cu mici cantităţi 
de marcasită.  

Ca parte a proiectări fluxului tehnologic de procesare, au fost efectuate teste ale 
bilanţului acid-bază modificat pentru cele 10 probe de minereu. Un program ulterior de 
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determinare a bilanţului acid-bază a avut în vedere un număr suplimentar de şase probe de 
sterile de procesare cu caracter compozit. Probele de sterile de procesare au provenit din 
cele zece tipuri de minereu. În urma analizelor efectuate asupra sterilelor de procesare 
provenite din cele zece tipuri distincte de minereu şi din probele compozite, acestea au fost 
clasificate ca având potenţial de generare a apelor acide (a se vedea Planşa 4.5.8). În anul 
2004 au fost efectuate teste pe trei noi probe compozite considerate ca fiind reprezentative 
pentru primii şapte ani de exploatare minieră. Rezultatele au confirmat caracteristicile 
identificate prin testările anterioare (Planşa 4.5.8). Cu toate acestea, testările efectuate timp 
de 26 de săptămâni, în celule umede, pentru a evalua comportamentul viitoarelor sterile de 
procesare în raport cu acţiunea factorilor exogeni, nu au indicat producerea de ape acide. 
Materialul testat a constat din sterile de procesare produse în urma încercărilor tehnologice 
de laborator şi a încercărilor privind denocivizarea cianurii.   

Alte date disponibile privind compoziţia sterilelor de procesare au fost obţinute prin 
difracţie şi respectiv, prin fluorescenţă în raze X. Prin aceste metode au fost caracterizate 
două probe reprezentative pentru sterilele produse din minereuri provenind din actuala 
carieră Cetate şi din compozite dacitice silicifiate provenind din cariera Cârnic. Datele 
obţinute permit determinarea compoziţiei mineralogice şi chimice a sterilelor respective. 
Rezultatele acestor determinări sunt prezentate în Tabelele 2-4 şi 2-5. 
 
 Tabelul 2-4.  Rezultatele analizei prin difracţie de raze X asupra a două probe 

reprezentative de sterile de procesare 
 Actuala carieră Cetate Dacit silicifiat Cârnic 

Cuarţ Major Major 
Feldspat potasic Major Major 

Muscovit Accesoriu Accesoriu 
Clorit Accesoriu Accesoriu 
Pirită Accesoriu Accesoriu 

Carbonat Urme Urme 
Goethit Urme Urme 

Rutil Urme Urme 
Major = 20-50%,   Accesoriu = 1-10%  şi Urme = <1% 

 
 Tabelul 2-5.  Rezultatele analizei prin fluorescenţă de raze X asupra a două probe 

reprezentative de sterile de procesare (% de greutate) 
 Actuala carieră Cetate Dacit silicifiat Cârnic 

SiO2 66,7 67,3 
Al2O3 14,3 15,2 
Fe2O3 4,38 3,0 
K2O 9,93 9,76 
MgO 0,25 0,4 
MnO 0,2 0,15 
Na2O 0,2 0,18 
P2O5 0,1 0,05 
TiO2 0,34 0,32 
SO3 3,57 3,23 
LOI 3,1 2,7 

Total 103,1 102,3 
 

Rezultatele prezentate mai sus sugerează faptul că sterilul are un potenţial limitat de 
neutralizare datorită concentraţiilor urmă de carbonat. Cu toate acestea, potenţialul de 
neutralizare este mai mic decât potenţialul de aciditate asociat piritei. Cuarţul, principalul 
constituent al probelor de steril, nu generează (sau generează într-o foarte mică măsură) 
alcalinitate. Feldspatul potasic are o cinetică de dizolvare foarte lentă şi din acest motiv este 
necesară o cantitate foarte mare pentru a se asigura o capacitate semnificativă de 
neutralizare.  

După cum s-a menţionat anterior, au fost efectuate teste cinetice în celule umede, 
asupra a trei probe de steril produse în laborator, în vederea evaluării ratei şi perioadei de 
producere a acidităţii. Testele au fost efectuate pe probe compozite proaspăt generate în 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
 Capitolul 4.5 Geologia 

 

Secţiunea 2: Condiţii iniţiale 
Pagina 30 din 42 

urma unor încercări de laborator ale procesului tehnologic propus, fiind supuse de 
asemenea, procesului de denocivizare a cianurii. Sterilele au fost produse din minereuri 
reprezentative pentru primii şapte ani de exploatare minieră. Pentru fiecare set de probe au 
fost realizate măsurători ale pH-ului şi bilanţului acid-bază. Rezultatele au indicat că probele 
au un pH neutru la alcalin, dar prezintă potenţialul de a genera ape acide. Testele efectuate 
în 26 de celule umede nu au indicat producerea de aciditate. Pe baza acestor rezultate, se 
poate trage concluzia că generarea de ape acide din sterilele de procesare, în cazul în care 
se va produce, va fi întârziată pentru o perioadă lungă de timp şi, conform celor arătate în 
continuare, nu este probabil ca această aciditate să apară. 

Pe baza datelor disponibile privind bilanţul acid-bază, compoziţia mineralogică a 
minereului şi bilanţul acid-bază corespunzător minereului sărac care va fi procesat, este 
probabil ca sterilele de procesare să prezinte un potenţial de generare a apelor acide. 
Generarea apelor acide la nivelul sterilelor de procesare s-ar putea produce în condiţiile 
expunerii acestora la acţiunea îndelungată a unor factori care să favorizeze acest proces. 
Cu toate acestea, generarea de ape acide nu a putut fi demonstrată în urma testelor cu 
celule umede menite să simuleze acţiunea factorilor atmosferici. Pe parcursul exploatării 
miniere, dată fiind rata de acumulare a cuverturii de sterilele în sistemul iazului de 
decantare: de 4 la 8 metri grosime pe an, este improbabil ca acestea să genereze ape 
acide. Iniţierea şi perpetuarea oxidării sulfurilor va fi limitată de rapida acumulare a sterilelor, 
prin care nivelul de saturare cu apă va fi menţinut la un nivel ridicat, limitându-se difuzia 
oxigenului şi durata de expunere a sterilelor la suprafaţă. În plus, testările în celule umede 
au arătat că iniţierea procesului de generare a apelor acide va fi întârziat cu perioade de 
ordinul lunilor sau anilor. Calitatea preconizată a apei din sistemul iazului de decantare este 
discutată în detaliu în Capitolul  4.1 şi în Planul de management al sterilelor de procesare. 

2.6 Resurse şi condiţii pentru exploatarea resurselor miniere 

Obiectivul Proiectului îl constituie extracţia minieră a resursei geologice de pe 
amplasament, ceea ce va asigura beneficii economice şi de altă natură atât companiei care 
investeşte în dezvoltarea industrială a acestei concesiuni cât şi regiunilor şi comunităţilor 
învecinate. Resursa geologică este prezentă prin mineralizaţia descrisă anterior. Tipurile de 
mineralizaţie identificate pentru metalele preţioase şi care constituie obiectul extracţiei 
miniere la Roşia Montană, descrise anterior în Capitolul 2.2, includ în general: 

 Mineralizaţii auro-argentifere diseminate; 
 Mineralizaţii auro-argentifere (şi subordonat, de metale comune) cu caracter filonian. 

Resursa asociată acestei mineralizaţii a fost identificată prin ample lucrări de 
explorare şi include rezerve dovedite şi probabile de 215 milioane tone minereu cu un 
conţinut de 10,1 milioane tone uncii de aur şi 47,6 milioane uncii de argint. Aceste cifre se 
bazează pe un conţinut mediu de 1,46 g/t aur şi 6,9 g/t argint, la un conţinut limită de 0,6 g/t 
aur. Perimetrele Cetate şi Cârnic conţin aproximativ 79% din aceste rezerve. Distribuţia 
cantităţilor de minereu pe zăcăminte este următoarea: 

 Cetate – 57,3 milioane tone; 
 Cârnic – 112,4 milioane tone;  
 Orlea – 39,8 milioane tone; 
 Jig – 5,4 milioane tone. 

Pe baza rezultatelor obţinute în urma programului de explorare, a fost creat un model 
tridimensional al întregii resurse de la Roşia Montană. Rezultatele sunt prezentate în Figura 
2.6. 
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Figura 2.6. Distribuţia resursei geologice  
 

 

Resursele totale, incluzând resursele măsurate, indicate şi presupuse, la un conţinut 
limită de 0,6 g/t Aur, se pot ridica la 380 milioane tone minereu. Resursele nu au fost definite 
complet în anumite zone, dar este posibil ca acestea să fie extinse în viitor. Fluctuaţile 
preţului aurului şi argintului pot influenţa conţinutului inferior limită, conducând în viitor la o 
creştere sau descreştere a resurselor.  

 O parte a rezervei care va fi extrasă în primii şase ani ai exploatării este definită ca 
minereu sărac. Activităţile de procesare desfăşurate pe parcursul acestor primi şase ani se 
vor concentra pe minereul mai bogat. Minereul sărac va fi depozitat şi procesat pe durata 
ultimilor trei ani ai exploatării, după finalizarea extracţiei miniere în carieră. Minereul sărac va 
avea un conţinut mediu mai mare de 0,6 g/t Aur, dar va fi caracterizat de un conţinut limită 
mai ridicat, determinat de criteriile economice asociate costurilor de procesare.   

În vederea exploatării profitabile a rezervei de minereu, este necesară aplicarea unor 
metode de extracţie minieră şi de valorificare ieftine. Descrierea şi evaluarea alternativelor 
pentru exploatarea resursei de minereu este prezentată în Capitolul  5. Detalii suplimentare 
privind extracţia minieră şi metodele de procesare sunt discutate în Capitolul 2. Metoda de 
extracţie a minereului este aceea a exploatării în carieră. În vederea extragerii minereului, 
roca sterilă nemineralizată sau neeconomică va necesita excavarea şi depozitarea pe 
amplasament. Producţia de rocă sterilă va însuma 1,2 părţi pentru 1 parte de minereu. 
Ampriza carierelor şi a haldelor de minereu este prezentată în Planşele 2.2 până la 2.8, iar 
descrierea acestor amenajări este realizată în Capitolul 2. Sunt de asemenea prezentate 
zonele actualelor exploatări miniere în carieră. 
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2.7 Zone şi elemente peisagistice protejate sau cu caracter recreaţional 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba, nr. 20 din 27 octombrie 1995, au fost 
stabilite şi declarate ca arii protejate anumite zone de interes peisagistic, geologic, 
speologic, paleontologic şi botanic, precum şi anumite specii floristice şi faunistice protejate 
în cadrul judeţului. Singurele monumente ale naturii care se găsesc în zona Proiectului sunt 
reprezentate de două aflorimente de rocă, după cum urmează: 

 Piatra Despicată – un bloc de rocă andezitică situat între Valea Roşia şi Valea 
Corna; 

 Piatra Corbului – un afloriment de dacit şi brecie polimictică situat în masivul Cârnic. 
Aceste aflorimente sunt relativ mici în raport cu peisajul general, iar trăsăturile lor 

estetice sunt minimizate prin faptul că se situează pe versanţii degradaţi ai dealurilor Cetate 
şi Cârnic. Amenajarea amplasamentului minier va conduce la mutarea autorizată a Pietrei 
Despicate şi la conservarea in situ a Pietrei Corbului. Caracteristicile peisagistice şi 
monumentele naturale care se găsesc în zonă sunt descrise în Capitolul  4.7. Peisaje. 
Planşa 4.7.3 şi Planşele foto 4.7.13 şi 4.7.14 oferă detalii suplimentare.  

 

2.8 Condiţii de realizare a lucrărilor de inginerie geologică 

Condiţiile geologice din zona Proiectului au făcut obiectul unor studii ample. O 
componentă esenţială a acestor evaluări o constituie selectarea metodei de exploatare 
minieră. Condiţiile geologice constituie un factor semnificativ în alegerea modului în care se 
poate extrage economic rezerva de minereu. Conform celor descrise în Capitolul 5, extracţia 
în carieră a fost stabilită ca fiind singura metodă economică. Exploatarea minieră în subteran 
nu este viabilă din punct de vedere economic. 

În vederea identificării unor soluţii de proiectare corectă a amenajărilor şi lucrărilor de 
excavaţii propuse, în zonă au fost realizate cercetări geotehnice detaliate. Studiile 
geotehnice cele mai importante au evaluat în detaliu amplasamentul uzinei de procesare, 
halda de roci sterile Cârnic, sistemul iazului de decantare, barajul secundar de retenţie, 
barajul de captare a apelor Cetate, agregatele de construcţie a barajului iazului de 
decantare, precum şi stabilitatea lucrărilor de excavaţie din cadrul Proiectului (carierele). 

Studiile geotehnice au vizat condiţiile geologice ale solului şi subsolului, în vederea 
asigurării unei proiectări corecte a fundaţiilor şi construcţiilor, a reducerii fenomenului de 
tasare şi a potenţialului de avariere a structurilor construite. Geologia terenului de fundaţie a 
celor mai multe dintre construcţiile cheie ale Proiectului este caracterizată de prezenţa într-o 
proporţie semnificativă a şisturilor. Din punct de vedere al amenajărilor de gospodărire a 
apei, acest aspect este favorabil prin faptul că asigură o permeabilitate redusă. Cu toate 
acestea, rezistenţa mecanică mai scăzută a acestui tip de rocă şi a rocii alterate asociate 
sau a solului, necesită o atenţie sporită în ceea ce priveşte proiectarea tehnică a 
construcţiilor. 

Amplasamentul uzinei de procesare este marcat de prezenţa unui sol siltic de 
grosimi variabile, derivat din alterarea supergenă a sedimentarului cretacic subiacent. Roca 
de bază este formată preponderent din şisturi la care se adaugă gresii şi conglomerate. 
Contactul dintre roca alterată şi cea nealterată nu este întotdeauna clar definită, iar 
materialul alterat de la suprafaţă şi solul nu sunt potrivite ca suport direct pentru construcţii 
grele, sensibile la tasare. Astfel de construcţii vor fi fundate pe o rocă adecvată sau pe un 
substrat amenajat de rambleu, constituit din material de împrumut, curat, cu drenaj liber, 
durabil şi bine sortat, de la una din carierele de agregate. 

Geologia subsolului din Valea Corna şi din Valea Roşia, în zonele corespunzătoare 
viitoarelor amplasamente ale haldelor de roci sterile, sistemului iazului de decantare şi 
structurilor de gospodărire a apelor, este caracterizată de prezenţa unor roci alterate 
supergen care acoperă roca de bază formată din sedimentar cretacic. Roca alterată 
supergen este acoperită de depozite aluviale, coluviale şi soluri. Rocile sedimentare constau 
în principal din şisturi negre cu intercalaţii de gresii şi conglomerate. Geologia acestor zone 
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a fost descrisă în Subcapitolul 4.5.1. Proprietăţile geotehnice ale acestor materiale sunt 
similare cu ale celor identificate pe amplasamentul uzinei de procesare, fiind evaluate şi 
incluse în proiectarea tehnică de bază. Aceste proprietăţi vor fi analizate cu atenţie şi vor 
constitui un criteriu esenţial în proiectarea tehnică de detaliu a tuturor construcţiilor. 

Cercetări cu caracter geotehnic au fost de asemenea efectuate pentru carierele 
Cetate şi Cârnic, acestea cuprinzând finalizarea unor foraje cu carote orientate, teste ale 
permeabilităţii prin pacher, cartare de suprafaţă a treptelor de carieră şi drumurilor existente, 
precum şi teste de teren şi laborator privind caracteristicile geomecanice ale rocilor. 
Obiectivul acestor lucrări l-a constituit colectarea unor date geotehnice specifice 
amplasamentului, în vederea proiectării la nivel de studiu de fezabilitate a taluzelor pentru 
carierele Cetate, Cârnic şi pentru carierele mai mici, Jig şi Orlea. 

Principalele tipuri de roci prevăzute să intre în componenţa pereţilor finali ai carierelor 
vor include dacite, brecii intracrateriale şi brecii negre. Dacitul are în general, un grad 
moderat de fracturare, fiind competent din punct de vedere mecanic. Local, se întâlnesc 
zone argilizate cu rezistenţă scăzută. Calitatea rocii dacitice poate fi descrisă în general ca 
fiind „BUNĂ” – conform clasificării calitative uzuale a rocilor (de exemplu, Deere, 1963). 
Calitatea breciei intracrateriale şi a breciei negre poate fi descrisă în general ca fiind 
„MEDIE”. Încercările mecanice prin compresiune uniaxială şi triaxială au indicat în general, 
parametri omogeni ai rezistenţei la rupere şi la forfecare pentru dacite şi pentru breciile 
intracrateriale din cadrul zăcământului. 

Datele de orientare structurală a masei de roci, descrisă prin datele de suprafaţă, 
forajele subterane şi cartările efectuate în subteran, au fost atent analizate şi evaluate ca 
parte a estimărilor privind stabilitatea pereţilor de carieră. Datele obţinute sunt în acord cu 
cele obţinute pe baza forajelor geotehnice şi cartării de suprafaţă. Orientările principalelor 
seturi de fracturi din fiecare tip de rocă au fost proiectate în reţea stereografică, pentru a fi 
utilizate în proiectarea înclinării pereţilor de carieră. Au fost luate în considerare date de 
orientare specifice rezultatele din investigaţiile geotehnice efectuate pentru amplasamentele 
carierelor Cetate şi Cârnic. Pentru perimetrele Orlea şi Jig astfel de date au fost obţinute din 
foraje de explorare geotehnică, cu carote orientate. 

Pe baza datelor obţinute prin programul de investigaţii geotehnice, au fost 
recomandaţi anumiţi parametri ai proiectării carierelor, conform celor descrise în Capitolul  
2.3.2. Analiza de stabilitate a taluzelor a fost realizată cu ajutorul unui program de calcul al 
echilibrului la limită, aplicat înclinărilor generale ale treptelor de carieră în porţiunile în care 
se estimează prezenţa în pereţii finali a unor brecii intracrateriale şi brecii negre de calitate 
slabă spre medie. Această analiză are rolul de a confirma faptul că geometria recomandată 
pentru treptele de carieră este acceptabilă pe toată întinderea acestor trepte. Rezultatele 
indică faptul că taluzele formate pe fondul unor astfel de roci de calitate slabă la medie vor 
trebui profilate la unghiuri de înclinare mai mici decât cele determinate prin analiza 
proiecţiilor stereografice cinematice care explică numai influenţa fracturilor din structura 
generală a masei de roci. 

Conform celor descrise în Capitolul 2.3.2, ca rezultat al drenajului datorat lucrărilor 
miniere vechi, se estimează că necesarul de asecări miniere va fi neglijabil până la atingerea 
cotei de 720 m deasupra nivelului mării. Cu toate acestea, există posibilitate intersectării 
anumitor corpuri de apă reţinute la nivelul unor lucrări subterane vechi. Sub cota de 720 m, 
este prevăzută utilizarea unui sistem de asecare. Acest sistem va consta din puţuri verticale 
de asecare şi din drenuri de curgere gravitaţională, suborizontale. Captarea apei din aceste 
drenuri va fi realizată cu tehnici convenţionale bazate pe utilizarea unor jompuri îngropate. 

2.9 Procese geologice 

Procesele geologice asociate geologiei subterane din zona Proiectului sunt 
nesemnificative. Seismicitatea zonei a fost discutată în Subcapitolul 2.3, Seismicitatea. 
Alunecările de teren reprezintă procese geologice documentate în zona Proiectului. Acesta 
pot antrena o parte a rocii de bază constituind un criteriu avut în vedere în proiectarea şi 
execuţia Proiectului. În general, o alunecare de teren este iniţiată de prezenţa unei 
formaţiuni geologice slab competente din punct de vedere mecanic (cum ar fi şisturile). În 
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cadrul programului de cercetări geologice, care a inclus o investigare a amplasamentului 
uzinei de procesare, a fost efectuată o evaluare a impactului generat asupra unor construcţii 
aferente Proiectului de alunecări de teren produse în trecut. Analiza riscurilor asociate 
alunecărilor de teren în cadrul zonei de exploatare minieră au fost identificate ca fiind 
minime, conform celor prezentate în Capitolul 7. Managementul uzinei de procesare şi 
dezvoltarea carierelor vor fi de natură să prevină producerea oricăror alunecări de teren pe 
amplasament, conform celor detaliate în Planul de gospodărire a apei şi de control al 
eroziunii şi în Planului de închidere a minei 
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3 Evaluarea impactului  
 
 

În evaluarea impactului asupra mediului, au fost luate în considerare atât categoriile 
de impact local cât şi cele produse în afara perimetrului Proiectului (incluzând impactul 
transfrontalier). Dat fiind caracterul inamovibil al structurii geologice, cele mai multe categorii 
de impact au un caracter local, conform celor descrise în continuare. Cu toate acestea, se 
pot manifesta categorii de impact extern ca rezultat al unui impact secundar datorat 
modificării condiţiilor geologice. Aceste aspecte se discută mai ales în legătură cu mediile 
ambientale afectate direct, şi care, în cazul de faţă se referă la apă (Capitolul  4.1). În mod 
specific, geochimia rocilor care vor fi expuse ca urmare a execuţiei Proiectului, şi a cărei 
descriere este făcută în cadrul acestui capitol, poate avea drept rezultat generarea de ape 
acide. Deşi aceasta reprezintă o trăsătură geologică generală, impactul se răsfrânge asupra 
apei, acesta fiind corespunzător descris în Capitolul 4.1, Apa. 

 

3.1 Impactul asupra mediului geologic local  

Această categorie de impact este discutată acolo unde este cazul, separat pentru 
cele teri faze de execuţie a Proiectului: construcţie, operare şi închidere. Impactul asupra 
mediului geologic va începe să se manifeste în timpul fazei de construcţie, dar va deveni mai 
extins pe parcursul fazei de operare. Efectele acestui impact se vor resimţi şi în faza de 
închidere, deşi acestea vor fi în cea mai mare parte reduse prin punerea în aplicare a 
procedurilor de închidere. Categoriile specifice de impact asupra geologiei subsolului din 
zona Proiectului sunt descrise în cele de mai jos şi redate în sinteză în Tabelul 3-1. Măsurile 
de atenuare a impactului discutate în acest capitol, sunt descrise în Capitolul 4. 
 
3.1.1 Epuizarea rezervei de gresie şi andezit prin exploatare în carieră 

Pentru construcţia unor amenajări din cadrul Proiectului vor fi necesare agregate de 
construcţie de o calitate corespunzătoare, cele mai multe dintre acestea intrând în 
componenţa barajului de amorsare al sistemului iazului de decantare. Construcţia barajului 
de gospodărire a apelor Cetate va necesita de asemenea agregate de rocă. Agregatele vor 
fi extrase din carierele Şulei şi Pârâul Porcului (Planşele 2.3 şi 2.4). Andezitele vor fi extrase 
din cariera Şulei care va îndepărta un afloriment de mari dimensiuni, în andezite. Impactul 
extracţiei în carieră a gresiilor de la Pârâul Porcului va fi mai puţin vizibil. Utilizarea acestor 
agregate de rocă de construcţie de bună calitate vor conduce la epuizarea parţială a 
rezervei din zona Roşia Montană. Cu toate acestea, în zonă vor rămâne disponibile 
suficiente rezerve pentru eventuale proiecte viitoare. În plus, odată cu trecerea Proiectului în 
faza operaţională,  agregatele folosite în construcţii vor fi formate mai ales din rocă sterilă, 
minimizându-se astfel necesarul de agregate extrase din cele două cariere. În ansamblu, se 
consideră că această categorie de impact are un caracter nesemnificativ. 
 
3.1.2 Acoperirea aflorimentelor şi structurilor geologice cu roci sterile şi sterile de 

procesare 
Odată cu începerea fazei de construcţie câteva dintre aflorimentele geologice vor fi 

acoperite de haldele de roci sterile şi de sistemul iazului de decantare. Cu toate acestea, 
pierderea acestui tip de informaţie geologică nu este semnificativă. Viitoarele zone acoperite 
de roci sterile şi de sterile de procesare au fost evaluate din punct de vedere al potenţialul 
lor economic. Nu se preconizează ca prin depozitarea acestor materiale şi în perspectiva 
condiţiilor economice previzibile să fie sterilizate resurse minerale. Carierele finale vor fi 
păstrate într-o formă reabilitată, ca posibil punct de acces la resurse care în prezent, nu sunt 
economice. În plus, aflorimentele care vor fi acoperite de haldele de roci sterile şi de sterilele 
de procesare nu sunt oricum foarte vizibile. În ansamblu, se consideră că această categorie 
de impact are un caracter nesemnificativ. 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
 Capitolul 4.5 Geologia 

 

Secţiunea 3: Evaluarea impactului 
Pagina 36 din 42 

 
3.1.3 Eliminarea unor aflorimente şi monumente geologice 

În urma excavării carierelor de minereu şi de agregate, se vor elimina aflorimente 
geologice naturale. Cu toate acestea, va exista un câştig net pe planul expunerii geologice a 
unor formaţiuni, prin săparea carierelor. Informaţia geologică nu va fi pierdută, ci dimpotrivă, 
se va ajunge la un grad mai bun de înţelegere, ca parte necesară în dezvoltarea Proiectului. 
În zona Proiectului sunt cuprinse monumentele naturale Piatra Despicată şi Piatra Corbului. 
Piatra Corbului va fi conservată in situ, iar pentru Piatra Despicată s-a obţinut aprobarea de 
mutare. Problematica acestor monumente a fost discutată anterior în Subcapitolul  2.7. 
 
3.1.4 Epuizarea resursei geologice de minereu 

Extracţia minereului şi obţinerea beneficiilor asociate reprezintă obiectivele principale 
ale Proiectului. Cu toate acestea, activităţile miniere vor face obiectul unor planificări precise 
pentru a se asigura că extracţia minieră se limitează la rezervele recuperabile din punct de 
vedere economic, având la dispoziţie cele mai bune tehnologii disponibile. Impactul este 
limitat la faza operaţională şi este considerat ca fiind nesemnificativ, în sensul că o rezervă 
geologică există numai în măsura în care poate fi exploatată economic. După cum s-a arătat 
în Subcapitolele 2.6 şi 4.2, resursele de minereu din zona Proiectului, nu vor fi complet 
epuizate. De asemenea, au fost proiectate componente ale exploatării care să permită 
minimizarea pierderii resurselor remanente.  

În cadrul activităţilor de închidere şi refacere a mediului care vor fi demarate în ultima 
parte a ciclului de viaţă al minei, vor fi necesare volume semnificative de sol care vor servi la 
amenajarea unor cuverturi menite să încetinească infiltraţia apei. Aceste cuverturi sunt 
destinate haldelor de roci sterile şi suprafeţei sterilelor de procesare. Fără o planificare 
judicioasă în primele faze ale Proiectului, ar putea fi necesară identificarea unor noi zone de 
împrumut pentru aceste soluri. Planurile actuale prevăd însă îndepărtarea şi stocarea tuturor 
solurilor vegetale recuperabile, în vederea reutilizării acestora în faza de închidere şi 
reabilitare. În plus, solul şi roca în exces excavată de pe amplasamentul uzinei de procesare 
în etapa de construcţie a acesteia, vor fi stocate în vederea reutilizării. Prin aplicarea acestei 
proceduri se va evita impactul suplimentar asupra geologiei subsolului. 

În sinteză, impactul principal datorat exploatării propuse îl reprezintă perturbarea 
terenurilor din ampriza carierelor, precum şi apele acide care s-ar putea genera odată cu 
expunerea rocii mineralizate la suprafaţă. Impactul generat de apele acide se va răsfrânge 
asupra apei, acest aspect fiind descris în Capitolul 4.1, Apa. 

 

3.2 Impactul transfrontalier  

Nu este de aşteptat  producerea unui impact transfrontalier asociat direct geologiei 
subterane. Impactul asupra geologiei are prin natura sa, un caracter localizat. Cu toate 
acestea, condiţiile geologice pot afecta din punct de vedere cantitativ şi calitativ apa. 
Categoriile de impact care se pot manifesta la nivel transfrontalier sunt descrise în Capitolul 
4.1, Apa. 
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4 Măsuri de diminuare a impactului asupra geologiei 

subsolului (geologiei rocii de bază) 
 
 

Categoriile de impactul prezentate în Capitolul 3 de mai sus, vor fi diminuate în 
diverse grade prin proceduri aplicabile de asemenea activităţilor de extracţie a resursei de 
minereu. Cele mai semnificative măsuri de reducere a impactului sunt însă cele care se 
referă la perturbările geologice de natură să afecteze caracteristicile calitative şi cantitative 
ale apei. Acest aspect este discutat în detaliu, în capitolul 4.1, Apa. Măsurile de atenuare a 
impactului, prin alegerea unor amplasamente şi tehnologii alternative, precum şi unele 
măsuri privind cultura şi educaţia geologică, sunt descrise în acest capitol. 

Tabelul 4-1 prezintă o sinteză a impactului geologic şi măsurile corespunzătoare 
propuse pentru reducerea acestuia. 
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Tabelul 4-1.  Sinteza impactului geologic 
 

Impact potenţial 
 

Măsuri de atenuare Planuri de management aplicabile 

Faza de construcţie 

Epuizarea unor rezerve de gresii şi 
andezite prin extracţie în carieră 

Dimensionarea şi planificarea judicioasă a operaţiunilor de extracţie minieră în 
carieră, pentru a limita volumul de agregate extrase la necesarul impus de 
construcţii. 

Planul minier anual (a se vedea Capitolul 4.6 
din Planul de management de mediu şi social 
pentru Proiectul Roşia Montană) 

Acoperirea sau îndepărtarea 
aflorimentelor geologice sau a altor 
caracteristici de suprafaţă, prin 
construcţia drumurilor, amenajarea 
amplasamentului uzinei de procesare, 
amenajarea stivelor de sol vegetal şi a 
materialelor extrase din carieră. 

Nu există astfel de măsuri; impactul este minor, iar gradul de aprofundare a 
geologiei regiunii în urma exploatării va depăşi cu mult nivelul de cunoaştere 
pierdut ca urmare a acoperirii unor elemente geologice de suprafaţă. 

(nu este cazul) 

Faza de operare 

Pierderea unor aflorimente şi 
monumente geologice 

Pierderea unor aflorimente geologice va fi atenuată prin crearea unor 
aflorimente şi expuneri noi ale geologiei subterane. Explorarea şi exploatarea 
minieră a zăcământului vor contribui la creşterea gradului de cunoaştere 
geologică şi va oferi posibilitatea instruirii instruirii noilor generaţii de geologi. 
„Monumentele” geologice vor fi conservate sau mutate. În plus, accesul 
publicului la informaţia geologică va fi îmbunătăţit prin afişarea unor materiale 
educaţionale privind geologia şi istoria mineritului în zona Roşia Montană. 
 

Planul minier anual (a se vedea Capitolul 4.6 
din Planul de management de mediu şi social 
pentru Proiectul Roşia Montană) şi Planul de 
management al patrimoniului cultural 

Acoperirea unor aflorimente geologice 
cu roci sterile şi sterile de procesare 

Nu există astfel de măsuri; impactul este minor, iar gradul de aprofundare a 
geologiei regiunii în urma exploatării va depăşi cu mult nivelul de cunoaştere 
pierdut ca urmare a acoperirii unor elemente geologice de suprafaţă. 
 

(nu este cazul) 

Epuizarea rezervei geologice de 
minereu 

Extracţia minereului şi obţinerea beneficiilor asociate reprezintă obiectivele 
principale ale Proiectului; cu toate acestea, activităţile miniere vor face obiectul 
unor planificări precise pentru a se asigura că extracţia minieră se limitează la 
rezervele recuperabile din punct de vedere economic, având la dispoziţie cele 
mai bune tehnologii disponibile.„Sterilizarea” rezervelor (de exemplu, limitarea 
accesului ulterior la rezerve) va fi redusă prin amplasarea haldelor de minereu 
şi a altor componente ale Proiectului peste zone nemineralizate sau slab 
mineralizate. 

Planul minier anual (a se vedea Capitolul 4.6 
din Planul de management de mediu şi social 
pentru Proiectul Roşia Montană) 

Dezafectare şi închidere 

Impact asupra condiţiilor hidrogeologice 
şi asupra dinamicii apei subterane în 
urma activităţilor de dezafectare şi 
închidere 

O anumită scădere preconizată a ratei de descărcare a apei subterane în 
cursurile de suprafaţă va fi atenuată prin suplimentarea debitelor. Se 
estimează o reducere a impactului prin refacerea condiţiilor hidrologice 
naturale. Aceste aspecte sunt discutate în detaliu în Capitolul 4.1, Apa. 

Planul de management al apei şi de control al 
eroziunii; 
Planul de management al sistemului iazului de 
decantare; 
Planul de management al  închiderii minei şi 
refacerii mediului 
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Impact potenţial 

 
Măsuri de atenuare Planuri de management aplicabile 

 

Amenajarea unor zone de împrumut 
pentru material de acoperire şi 
revegetare 

Printr-un management riguros în timpul construcţiei, se estimează că în cea 
mai mare parte, solurile vegetale şi materialele de descopertă necesare în faza 
de închidere, vor fi asigurate şi stivuite încă din faza de construcţie. Din acest 
motiv, nu va fi necesară amenajarea unor noi zone de împrumut în faza de 
închidere şi nu se vor pierde resurse geologice. 

Planul de management al  închiderii minei şi 
refacerii mediului 
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4.1 Amplasamente alternative 

Amplasarea exploatării miniere este determinată de poziţia resursei minerale. În 
cadrul oricăror exploatări miniere, amplasarea excavaţiilor trebuie optimizată pentru a 
asigura viabilitatea economică a proiectului respectiv. În plus, alte amplasamente ar fi avut 
un impact similar asupra rocii de bază, în urma dezvoltării Proiectului. Din acest motiv, nu au 
fost investigate amplasamente alternative ca măsură de atenuare a impactului geologic. 

Disponibilul de rocă de construcţie adecvată constituie un criteriu economic important 
pentru succesului Proiectului. Selectarea carierelor de andezit şi gresie pentru construcţii are 
la bază criteriul identificării unor roci de construcţie cu caracteristici corespunzătoare la o 
distanţă economică în raport cu exploatarea minieră. Au fost evaluate şi alte amplasamente, 
iar alegerea celor două cariere are la bază criteriile descrise în Capitolul 5.8. Alte 
amplasamente nu conţin roci corespunzătoare pentru scopurile urmărite, ar fi generat un 
impact mai puternic sau nu ar fi fost viabile din punct de vedere economic.  
 

4.2 Măsuri tehnologice 

Extracţia minereului va fi planificată astfel încât să se reducă la minimum ampriza 
excavaţiilor şi generarea de rocă sterilă. Aceasta reprezintă un considerent important atât 
din punct de vedere al reducerii impactului cât şi al creării unui proiect economic viabil. În 
mod similar, depozitarea rocii sterile excavate va fi realizată astfel încât rezervele geologice 
de minereu considerate neeconomice în condiţiile actuale să nu fie acoperite şi să devină 
inaccesibile în cazul în care condiţiile economice şi tehnologice se vor modifica. 

În plus, o planificare judicioasă va permite minimizarea impactului asupra zonelor 
subterane de tipul golurilor, galeriilor şi abatajelor care vor fi interceptate pe parcursul 
activităţilor de extracţie minieră în carieră. În prezent, corpurile de minereu sunt bine definite 
în spaţiu, iar distribuţia lucrărilor miniere subterane este de asemenea, bine cunoscută. Se 
estimează că lucrările de excavare din anumite cariere vor conduce la eliminarea celor mai 
multe goluri subterane. Proiectul este conceput astfel încât să permită rezolvarea unor astfel 
de probleme pe măsura apariţiei lor. Se vor aplica măsuri de atenuare adecvate pentru 
menţinerea în condiţii de siguranţă a exploatării miniere şi pentru refacerea mediului în zona 
exploatării, incluzând rambleierea şi/sau astuparea golurilor rămase. 

Impactul asupra condiţiilor hidrogeologice va fi atenuat prin suplimentarea debitelor 
cursurilor de suprafaţă astfel încât să se asigure debite salubre din punct de vedere al 
condiţiilor biologice. Aceste măsuri sunt descrise în detaliu în Capitolul 4.1, Apa. Măsurile de 
atenuare a impactului generat de apele acide ca urmare a expunerii materialului geologic, 
sunt de asemenea, tratate în capitolul privind apa. Conform celor descrise în capitolul privitor 
la apă, problema evitării poluării generate prin expunerea materialelor geologice reactive va 
fi în general bazată pe limitarea gradului de expunere a surselor potenţiale de ape acide şi 
pe colectarea şi epurarea apelor care vin în contact cu aceste materiale. Aceste măsuri vor 
avea de asemenea în vedere sursele existente de poluare din valea Roşia şi valea Corna.  

Principala strategie de atenuare a impactului asupra resurselor de teren o constituie 
planificarea fazei de închidere în urma căreia aceste terenuri vor fi redate circuitului 
economic. Impactul generat de extragerea resurselor geologice este considerat de natură 
secundară în raport cu biodiversitatea şi cu folosinţa terenurilor. Din acest motiv măsurile 
necesare de atenuare a impactului vor fi discutate în alte capitole ale acestui raport. Planul 
de închidere prezentat în Capitolul 2.4 şi în Planul de management al închiderii minei şi 
refacerii mediului scoate în evidenţă concepţii privind restabilirea unor forme topografice 
stabile şi a unei vegetaţi productive în zone de dezvoltare a Proiectului. 
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4.3 Alte măsuri 

Efectele eliminării şi acoperirii unor aflorimente geologice în carierele de agregate şi 
de minereu vor fi atenuate prin crearea unor noi aflorimente şi prin expunerea unor 
formaţiuni geologice subterane. Explorarea şi exploatarea zăcământului de minereu vor 
conduce la creşterea nivelului de cunoaştere geologică a zonei şi a tipului de zăcământ 
exploatat, oferind în acelaşi timp posibilitatea instruirii unei noi generaţi de geologi, ingineri şi 
tehnologi specializaţi în domeniul minier. Aceste cunoştinţe geologice şi abilităţi profesionale 
vor fi importante pentru România şi pentru valorificarea unor zăcăminte de minereuri similare 
de natură să asigure beneficii economice regiunii respective. Pierderea unor „monumente” 
geologice va fi atenuată prin afişarea publică a unor materiale educaţionale privind geologia 
şi istoria mineritului din zona Roşia Montană. Pereţii carierelor vor expune geologia 
subterană iar materialele explicative vor asigura vizitatorilor posibilitatea unică de a vizualiza 
caracteristicile geologice care au stat la baza bogatei istorii miniere a acestei zone. 
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