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1 Introducere 
 

În această secţiune sunt descrise formele de impact asupra peisajului asociate 
fiecărei faze a proiectului Roşia Montană, în conformitate cu Secţiunea 4.6 a Ordinului de 
Ministru (OM) nr. 863 din 26.09.2002 privind Aprobarea ghidului metodologic aplicabil 
etapelor procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului. Sunt prezentate informaţiile 
privind situaţia peisajului de referinţă, împreună cu o discuţie asupra aspectelor legate de 
principalele componente ale mediului. Sunt prezentate datele privind folosinţa terenurilor 
conform Tabelului 4.6.1 al OM nr. 863, respectiv hărţile şi fotografiile din anexe, aferente 
raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. 

 
"Peisaj" înseamnă o zonă, în percepţia oamenilor, al cărei caracter este rezultatul 

acţiunii şi interacţiunii unor factori naturali şi/sau umani (Consiliul Europei, 2000).  Peisajul 
reprezintă un rol important pentru interesul public în domeniile cultural, ecologic, de mediu şi 
social şi constituie o resursă favorabilă pentru activitatea economică şi a cărei protecţie, 
gospodărire şi planificare pot contribui la crearea de locuri de muncă (Consiliul Europei, 
2000)1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Convenţia Europeana asupra peisajului, ratificata prin Legea nr. 451/2002, publicata în M.Of. nr. 536/23 iul. 2002 
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2 Abordare metodologica 
2.1 Legătura cu celelalte secţiuni din capitolul 4 

Peisajul reprezintă trăsăturile, tiparele şi structura ariei geografice specifice, 
incluzând compoziţia biologica şi mediul fizic al acesteia, precum şi tiparele 
antropogenice şi sociale ce o caracterizează. În aria considerata, sistemele in interacţiune 
sunt grupate şi se repeta intr-o forma similara.  

Secţiunile precedente din capitolul 4 (4.1 – 4.6) tratează evaluarea impactului asupra 
factorilor biotici (Biodiversitate – 4.6) şi abiotici (Geologie - 4.5; Sol – 4.4; Apa – 4.1; Aer - 
4.2), iar secţiunile care urmează (4.8 – 4.9) prezintă evaluarea impactului asupra mediului 
social şi economic (4.8) şi asupra condiţiilor culturale şi etnice şi a patrimoniului 
cultural (4.9).  

Pentru evitarea suprapunerii informaţiei prezentate în acest capitol, secţiunea 
prezentă evidenţiază legăturile cu celelalte secţiuni din capitolul 4, cu tratarea distincta a 
efectelor perceptibile vizual asupra caracterului peisajului.  

Datorita acestei structuri a raportului, secţiunea referitoare la peisaj introduce 
legătura dintre factorii biotici şi abiotici, pe de o parte, şi factorul uman, de cealaltă parte 
(Figura nr. 2.1). Relaţiile interdependente intre factorii de modelare ai peisajului, ilustrate în 
Figura nr. 2.1, sunt prezentate mai jos. 
 
 

 
Relaţii interdependente între factorii de modelare a peisajului (Legenda - Figura 2.1) 

    
    
1 Inginerie, Cerinţă, Exploatare              17 Distrugere, Protecţie, Vânătoare, Pescuit, Creşterea 

animalelor 
2 Drenare, Irigare, Îndiguire, 

Acumulare 
18 Eroziune, Sedimentare 

3 Influenţa în evoluţie 19 Stocare, Scurgere 
4 Bariere geografice 20 Acvifere 
5 Influenţa în evoluţie 21 Cultivare, Cerinţa,  Conservare, Distrugere 
6 Reproducere, Exterminare, Migrare 22 Sedimentare 
7 Poluarea aerului 23 Panta, Expoziţie, Drenaj (via clima şi      apa) 
8 Evaporaţie, Precipitaţii 24 Sedimentare, Dezagregare 
9 Nutrienţi, Suport, Apa 25 Sedimentare, Baza 
10+11 Cultivare, Distrugere, Consum 26 Origine, Material, Drenaj 
12 Urbanizare, Planificare 27 Castori 
13 Materii organice 28 Termite 
14 Fixare organica şi sedimente 29 Structura,  Omogenizare, Humificare şi     Materii Organice 
15 Consum,  Îngrăşământ natural 30 Minereuri 
16 Adăpost, Distrugere   
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Figura 2.1. Factorii care modelează peisajul; atribuţii şi relaţii interdependente 
(după Zonnenveld, 1972) 
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2.2 Abordare teoretica 

În evaluarea impactului asupra condiţiilor iniţiale de peisaj, au fost analizaţi factorii 
sistemului natural (resurse şi ecosisteme) în interacţiune cu factorii sistemului socio-
economic (influenta antropică) sub influenta factorilor externi induşi de realizarea proiectului. 
Prevenirea sau minimizarea impactului au avut în vedere realizarea masurilor protective la 
nivelul tuturor componentelor unui sistem ecologic socio-economic, aşa cum sunt descrise în 
sectiunile capitolului 4. Componentele sistemului ecologic socio-economic şi a interacţiunilor 
dintre acestea sub presiunea factorilor externi este prezentata în figura 2.2. 

 
 
Figura 2.2. Prezentarea schematică a unui Sistem Ecologic Socio-Economic (după 
Messerli şi Messerli, 1978) 

 
 

2.3 Abordare practica 

 
Formele de impact potenţial asupra peisajului şi măsurile de atenuare sunt 

prezentate în secţiunile aferente ale capitolului şi vor fi evaluate din următoarele puncte de 
vedere:  
 

 forme de impact potenţial  asupra caracterului peisajului în context local şi regional; 

 forme de impact potenţial asupra componentelor mediului înconjurător (ex. noi halde 
de steril şi iazuri de decantare) şi a ecosistemelor; 

 forme de impact potenţial asupra drumurilor publice, locuinţelor. 
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Prezentarea condiţiilor de referinţă şi evaluarea formelor de impact potenţial  au fost 
obţinute printr-o analiză calitativă  a contextului peisajului existent, prin studierea 
următoarelor elemente: 
 

 cartografiere topografică;   

 fotografii ale amplasamentului;   

 versiunea de lucru a descrierii activităţilor de pregătire şi exploatare a proiectului; 

 planul de reabilitare şi închidere după încetarea exploatării. 
 

Zona studiată cuprinde 1663,89 ha şi a fost delimitată în funcţie de Zona Industrială a 
proiectului Roşia Montană.   Suprafaţa totală a zonei este de 1646,32 ha, dar studiul nu 
acoperă diferenţa de 17,57 ha, reprezentând suprafaţa pe care se vor realiza lucrări pentru 
alimentare cu apă şi linii electrice, după scoaterea suprafeţei din circuitul agricol şi silvic. 

Studiile preliminare efectuate în teren au luat în calcul natura, mărimea şi calitatea 
următoarelor componente: 
 

 trăsăturile de peisaj existente în zona de influenţă a proiectului precum forma 
terenului, vegetaţia, modelele de folosinţă a terenurilor, aşezări, drumuri şi conturul 
liniei orizontului;   

 aspectul peisagistic potenţial privind amplasamentul de noi reţelele de drumuri 
principale şi noi zone locuite. 

 Amplasamentul unor amenajă ri ş i perdele de protecţ ie în contextul peisagistic 
local. 

 

2.4 Determinarea tiparelor şi trăsăturilor caracteristice ale peisajelor din zona 
geografica analizata  

Identificarea tiparelor de peisaj s-a bazat pe ordonarea ecotopilor peisajelor dupa 
intrarile de energie, materie şi informatie de la biosisteme şi tehnosisteme (Figura nr. 2.3). 
Ecosistemele din zona analizata corespund categoriilor de bio-ecosistem agricol şi tehno-
ecosistem rural, cu peisaje de tip seminatural, semiagricol şi rural.  

Masurile generale stabilite pentru protectia peisajului sunt menite sa-i pastreze 
diversitatea şi sa echilibreze polii din stanga şi din dreapta ordonarii ecotopilor. Din tiparele 
de peisaje transformate se remarca peisaje culturale cu valoare de patrimoniu pentru care s-
au instituit masuri de protectie speciala (tratate în sectiunea 4.9. şi în “Planul de 
management al patrimoniului cultural şi al zonelor protejate”).  
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Figura 2.3. Ordonarea ecotopilor peisajului după intrările de energie, materie şi 
informaţie de la bio- şi tehno-sisteme (dupa Naveh, 1994) 
 

. 
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3 Condiţii de referinţă 
1.1 Contextul regional 

Amplasamentul proiectului se află în perimetrul judeţului Alba, localizat geografic în 
Munţii Metaliferi  din Transilvania, la o distanţă de 135 km de Cluj Napoca, 100 km de Turda, 
81 km nord-vest de municipiul Alba Iulia, 50 km de Brad, 15 km de oraşul Cîmpeni şi la 10 
km de oraşul Abrud. (Planşa 4.7.1. Localizarea geografică a Roşiei Montane).   

Roşia Montană are o lungă tradiţie minieră şi este de peste 2000 de ani cea mai 
importantă regiune auriferă a Europei. 

3.1 Contextul local 

Zona de influenţă a proiectului Roşia Montană, se află în raza comunei Roşia 
Montană. Amplasamentul este extins pe o suprafaţă de 1663,83 ha, amprenta obiectivelor 
fiind de 1061,61 ha, diferenta reprezentand suprafete neafectate intre obiective şi zone de 
protecţie a zonei industriale şi conţine minele existente şi instalaţiile aferente în prezent 
exploatate de o societate de stat şi partener al proiectului, Minvest. Principala cale de acces 
în zonă este DN 74A  Abrud – Câmpeni. 

Comuna Roşia Montană are o suprafaţă de aproximaiv 42 km2, fiind situată la o 
altitudine de 700 – 800 m, latitudine N 46019΄0˝ şi longitudine E 23008΄0˝( Planşa 4.7.2. 
Amplasarea proiectului din punct de vedere teritorial - administrativ).  

Cea mai mare localitate a comunei, este satul cu acelaşi nume  Roşia Montană, aici 
găsindu-se Muzeul exploatării aurului, intrarea în galeriile romane, vestigii arheologice de pe 
timpul romanilor (Foto.1.), instituţii de cult (biserici), case şi construcţii aferente.  
 

 
Foto 1. Galerie din  timpul romanilor de la ALBURNUS MAIOR 

 
Localitatea Roşia Montană, este compusă din două zone, acestea fiind evidenţiate 

prin conexiunea străzilor. Prima zonă se întinde de la graniţa de vest a localităţii până în 
zona pieţei numită şi Roşia Centru. Organizarea zonei este lineară, amplasarea caselor fiind 
pe un singur rând de-a lungul drumului care conectează comuna Roşia de localităţile Abrud 
şi Cîmpeni. A doua zonă a localităţii Roşia Montană se întinde din partea estică a primei 
zone, până la limitele nordice şi estice ale ei, numită Roşia Piaţă. Casele din zona pieţei şi 
adiacente ei sunt mai mari decât în celelalte zone ale Roşiei Montane (Anexa  4.7.1. Foto. 
6A.). 
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Satul Corna este situat de-a lungul Văii Corna, în apropierea Masivului Cîrnic şi 
Carierei Cetate. Arhitectura caselor din sat este caracteristică şi altor localităţi din zona 
Munţilor Apuseni (Foto.2, Anexa 4.7.1. Foto . 4A.).  
 

 
Foto.2. Satul Corna 

 
Aşezările se limitează de obicei la porţiunea de luncă, dar unele ferme şi sălaşe 

folosite ocazional sunt construite în partea superioară a versanţilor. În Valea Roşia, aşezări 
mai mici se află la vest de localitatea Roşia Montană: Balmoşeşti şi Ignăteşti, iar pe Valea 
Corna este situat satul Bunta (Foto.3.). 

 

 
Foto.3. Satul Bunta, versantul drept al Văii Corna 

 

3.2 Geomorfologia zonei de studiu 

Ca localizare generală teritoriul studiat face parte din Subprovincia Carpatică a 
Munţilor Apuseni, districtul munţilor vulcanici şi de fliş Trascău-Metaliferi. 

Relieful topografic din zona de influenţă a proiectului Roşia Montană, este tipic 
pentru peisajul montan din regiunea Munţilor Metaliferi (Planşa 4.7.3, Relieful topografic, 
Planşa 4.7.4 Caracteristicile peisajului), avănd culmi înalte, prelungi, care separă văi adânci, 
versanţi abrupţi, cu vârfuri care se înalţă deasupra crestelor la capătul superior al văiilor. 
Culmile crestelor sunt rotunjite cu câteva stancarii în partea superiora a vailor Rosia şi Corna 
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sau pe culimile care se invecineaza cu amplasamentul (Foto.4., Anexa  4.7.1. Foto.10A.), iar 
versanţii sunt de obicei abrupţi.  
 

 
Foto.4. Versanţi caracteristici zonei Roşiei Montane 

 
La vest de zona de influenţă a proiectului Roşia Montană, relieful este organizat în 

jurul Văii Abrudel,   care are ca afluenti de dreapta cele trei vai care curg dinspre est:  Roşia, 
Sălişte şi Corna.  Culmile dintre aceste văi şi vârfurile de la est formează practic o căldare 
naturală de origine vulcanică în jurul aşezării Roşia Montană, izolând-o de peisajul mai larg 
de la est, nord şi sud.  Lanţul culmilor de la vestul Văii Abrudel oferă o şi mai mare izolare a 
zonei de influenţă a proiectului spre vest (Planşa 4.7.3. Relieful topografic). 

Unităţile de relief din zonă sunt versanţii, culmile, văile, ponderea cea mai mare 
având-o versanţii inferiori şi mijlocii.  

Configuraţia terenului este frecvent ondulată, iar în arealul văilor devine frământat-
accidentată, cu înclinări destul de mari (Anexa 4.7.1. Foto.3A.). În aceste condiţii de relief 
accidentat au luat naştere soluri friabile, superficiale, cu schelet şi rocă de suprafaţă (de tipul 
brun eumezobazic litic, brun podzolic litic), expuse la eroziune. 

Altitudinal teritoriul se situează între 600 m şi 1300 m. Pe limita nord şi nord est se 
evidenţiază Vf. Zănoaga (1054,8m), Vf. Rotunda (1191m), Vf. Vârşii Mari (1282,9m), Vf. 
Ghergheleu (1156m), aceste vârfuri delimitând pe latura de N-NV zona luată în studiu.  

Înclinarea  terenului este în cea mai mare parte repede (între 160 şi 300) şi foarte 
repede (între 310 şi 400), dar se întâlnesc şi abrupturi cu înclinări de peste 400. 

Expoziţia generală a teritoriului, determinată de direcţia de scurgere a principalelor 
văi, este sud-vestică şi vestică. Reţeaua hidrografică bogată care a contribuit la 
fragmentarea terenului determină o gamă variată de expoziţii, de la cele însorite la cele 
umbrite şi chiar supraumbrite pe versanţi nordici cu înclinări pronunţate sau funduri de văi. 

Depresiunea Abrudului cuprinde un spaţiu vălurit ce apare ca un bazinet tectonic şi 
de eroziune (Bucium, Abrud, Roşia Montană). 

Bazinetul depresionar Roşia Montană se întinde în lungul Văii Roşia, sub forma unui 
culoar alungit, încadrat de o serie de “dealuri”, Rotunda, Cîrnic, Dealul Cetăţii, care sunt de 
fapt vechi conuri vulcanice în adâncul cărora se găsesc variate minereuri neferoase. 

 De remarcat, este microrelieful antropic (galerii, guri de mine, halde de steril) care 
atestă mineritul străvechi în această zonă a Munţilor Apuseni (Foto.5.). Există şi formaţiuni 
geologice cu aspect deosebit, declarate ca arii protejate şi anume Piatra Despicată şi Piatra 
Corbului. 
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Foto. 5. Intrare într-o veche galerie 

 
De-a lungul anilor, relieful din zonă a suferit diverse modificări, acestea fiind 

rezultatul combinat al influenţei factorilor naturali şi antropici din ultimele 2 milenii. 

3.3 Geologia zonei de studiu 

Cadrul geologic al zonei se caracterizează printr-un fundament (soclu) cristalin de 
vârstă precambrian-paleozoică şi un acoperiş sedimentar de vârstă permo-mezozoică. 

Fundamentul cristalin s-a structurat prin două cicluri orogenetice şi metamorfice 
(V.Ianovici şi col. 1969) şi anume; ciclul cristalin prehercinic (precambrian–paleozoic 
inferior), reprezentat prin serii mezometamorfice şi epimetamorfice, ciclul cristalin hercinic 
(paleozoic mediu şi superior), reprezentat prin serii epimetamorfice şi anchimetamorfice. 

Din punct de vedere geologic, în limitele teritoriale ale exploatării miniere Roşia 
Montană se pot identifica două zone distincte şi anume: 

 
- zona Abrud - Corna formată din conglomerate, calcare, calcarenite şi şisturi marnoase; 
- zona Roşia Montană în care predomină calcarele şi gresiile, insular dacitele şi 

conglomerate cuarţoase. 
 

O notă aparte pentru teritoriul studiat o imprimă microrelieful determinat de existenţa 
rocilor vulcanice.  

Deşi dezagregarea şi alterarea rocilor se produce relativ uşor, grosimea fiziologică a 
solului este cuprinsă între superficială (30 cm) şi mijlociu - profundă (60 cm), în funcţie de 
înclinare terenului, care este în general repede şi foarte repede. Conţinutul mare de schelet 
al solurilor (slab scheletic, semischeletic şi chiar scheletic), reduce simţitor volumul edafic al 
acestora, fapt ce constituie un factor limitativ în dezvoltarea vegetaţiei. Apariţia rocilor la 
suprafaţa solului, poate determina chiar dispariţia vegetaţiei forestiere pe porţiunile 
respective, influenţând negativ aspectul peisajistic. 

3.4 Hidrologia zonei de studiu 

Zona studiată face parte din bazinul hidrografic al Abrudelului, care are ca afluenţi de 
dreapta Valea Roşia şi Valea Corna, la rândul lor, aceste văi au afluenţi de ordin inferior. 
Amplasamentul proiectului Rosia Montană se află în bazinele hidrografice ale Văii Corna şi 
Văii Roşia. 

Văile se caracterizează printr-o şiroire rapidă a apelor de suprafaţă.  
Pârâurile sunt alimentate de izvoarele de pe versanţi, curgând radial de pe crestele 

înalte din zona de influenţă a proiectului, mai ales spre est faţă de amplasamentul propus şi 
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spre vest şi nord, vărsându-se în râul Abrudel. Debitul lor este variabil, dependent de 
anotimp, de cantitatea şi de perioadele de precipitaţii.  

 
3.4.1 Apele de suprafaţă. 

Cursurile de apă cu caracter permanent sunt Roşia şi Corna. 
Pârâul Roşia izvorăşte din Tăul Ţarina, Tăul Mare şi Tăul Brazi, străbate localităţile 

Roşia Montană, Balmoşeşti, Ignăteşti, Iacobeşti şi se varsă în râul Abrudel, la Gura Roşiei. 
Pârâul colectează ape din galerii, căpătând culoarea galben-roşcată datorită rocilor 
vulcanice pe care le străbate. Denumirea pârâului a fost dată după culoarea apei. 

Pârâul Corna, izvoreşte din Tăul Corna, străbate localitatea cu acelaş nume, în 
direcţia sud-vest spre oraşul Abrud. Pârâul Corna are un bazin hidrografic de 973 ha şi se 
varsă în râul Abrudel.  La capătul văii se află un lac alimentat de pârâu.   

Pârâul Sălişte este situat între pârâurile Roşia şi Corna, fiind tributar râului Abrudel. 
Pe acest pârâu este amenajat un iaz de decantare al exploatării miniere Roşiamin. Bazinul 
pârâului Sălişte, are o suprafaţă de 451 ha, fiind cel mai mic dintre cele cinci văi. Majoritatea 
apei din pârâu provine din iazul de decantare al staţiei existente de prelucrare a minereului. 

Modificările antropice rezultate în urma activităţilor miniere au dus la formarea unor 
lacuri artificiale pe versanţii superiori ai Văilor Roşia şi Corna. Aceste lacuri au fost create 
pentru funcţionarea şteampurilor. 

 
 În momentul actual existâ cinci lacuri semnificative ca mărime şi anume:            

 
 Tăul Mare aproape de izvoarele Văii Roşia, S = 32.120 m2, V = 160.600 m3, 

adâncime maximă = 10m (Foto.6., Anexa 4.7.1. Foto.11A.). 
 

 
Foto.6. Tăul Mare 

 
 Tăul Brazilor pe latura de sud a cursului superior al Văii Roşia, S = 7.800 m2, V = 

22.000 m3, adâncime maximă = 5,5m (Foto.7.). 

 Tăul Anghel pe latura de sud a cursului superior al Văii Roşia, S = 4.250 m2, V = 
8.500 m3, adâncime maximă = 4,5m (Foto.7.). 
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Foto.7. Tăul Anghel şi Brazilor 

 
 Tăul Ţarina pe latura de nord a cursului superior al Văii Roşia, S = 10.480 m2, V = 

27.300 m3, adâncime maximă = 4,.5m 

 Tăul Corna la izvoarele Văii Corna, S = 8.830 m2, V = 15.930 m3, adâncime maximă 
= 3,6m (Foto.8., Anexa 4.7.1. Foto.15A).) 

 

 
Foto.8. Tăul Corna 

 
3.4.2 Apele subterane 

Datorită constituţiei geologice, zona Roşia Montană, formată din roci cu grad redus 
de fisurare, nu este bogată în ape subterane. Apar izvoare active, care seacă vara, fiind 
prezente la contactul dintre rocile sedimentare, cu rocile masiv compacte. 

Apele subterane se manifestă şi ca pânze captive de apă, care îşi fac apariţia în 
depozitele deluviale în urma acumulărilor rezultate din apele de precipitaţie atmosferică. 

 
3.4.3 Regimul hidrologic 

Regimul hidrologic al acestor cursuri de apă este în general echilibrat, cu fluctuaţiile 
obişnuite din perioada topirii zăpezilor, precum şi din perioada cu ploi abundente sau de 
secetă îndelungată. Alimentarea reţelei hidrografice este pluvio-nivală şi subterană. În urma 
ploilor îndelungate sau a celor puternice, chiar dacă ele sunt de scurtă durată, regimul 
hidrologic devine neregulat, cu debite fluctuante. În acest context creşte şi debitul solid, cu 
atât mai mult cu cât substratul litologic este destul de friabil, iar înclinarea versanţilor este 
pronunţată.  
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Majoritatea pârâurilor, mai ales de pe cursurile mijlocii şi inferioare, se caracterizează 
printr-o slabă calitate a apei şi ca urmare a vărsării apelor din minele vechi, a scurgerilor din 
deşeuri de roci, a efluenţilor neepuraţi de la ferme, locuinţe şi activităţi industriale.  

Valoarea lor estetică este de asemenea mult redusă datorită existenţei unor mari 
cantităţi de deşeuri menajere. Mai mult, poluarea din activităţile miniere determină colorarea 
în ocru a apei şi albiei, fenomen remarcat de multă vreme în înregistrările istorice, care se 
reflectă şi în toponimul Roşia.  

3.5 Păduri şi terenuri cu vegetaţie forestieră 

Zona Roşia Montană cuprinde o mare varietate de tipuri de vegetaţie şi peisaje. 
Pădurile sunt dispersate în întreaga zonă, împreună cu pajiştile secundare formând un 
mozaic (Planşa 4.7.5, Distribuţia pădurilor pe amplasament). 

Pădurile în momentul actual, ocupă o suprafaţă de 275 ha pe amplasament, din care 
se vor defrişa aproximativ 197 ha după punerea în aplicare a proiectului Roşia Montană, 
reprezentând un procent de 5,6% faţă de procentul actual de 17,7 %.  

Schimbările post-glaciale, la scară întinsă ale covorului vegetal din regiunile 
muntoase ale Carpaţilor Occidentali, au determinat ca pădurile să reprezinte tipul dominant 
de ecosistem, excepţie făcând zonele umede şi stâncăriile.  

Făgetele reprezintă tipul natural fundamental de vegetaţie forestieră, către care tind 
să evolueze majoritatea ecosistemelor actuale. Pe suprafeţe reduse apar amestecuri de fag 
cu răşinoase şi chiar amestecuri de răşinoase (Foto.9.).  

 

 
Foto 9. Păduri de răsinoase din zona Cîrnic 

 
Structura actuală a covorului vegetal, ca urmare a influenţei antropice milenare, 

diferă de cea natural potenţială, tipul majoritar de ecosistem fiind reprezentat de pajisti 
secundare şi păşuni împădurite.    

Pădurea de fag ocupă suprafeţe întinse pe versanţii din jumătatea inferioară a 
Văii Roşia (Foto.10.) şi pe Valea Corna. Răşinoasele apar insular, ele fiind concentrate în 
zona Cîrnic.  
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Foto.10. Pădure de fag în Valea Roşia, pe versantu  de N 

 
Porţiunile inferioare ale versanţilor din Valea Corna şi Roşia sunt în general acoperite 

de tipuri de vegetaţie secundară. Între acestea se află incluse păşuni şi pajişti intensiv 
păşunate (Foto.11.), crânguri şi petice mai mici sau mai mari de plantaţii forestiere, în 
ordinea crescătoare a folosinţelor antropice (Foto.12.). Lăstărişurile, prezente adeseori sub 
formă de pâlcuri pe suprafeţe mari, sunt dominate de o serie de specii pioniere, cu 
precădere aninul, alunul şi carpenul.   

 

 
Foto.11. Păşune intens exploatată la nord de Roşia Montană 

 

 
Foto.12. Valea Roşia – versanţii din partea de S cu vegetaţie secundară 

 
Din cele relatate mai sus, se poate observa că pădurea are un rol importat în 

stabilirea aspectului peisajistic, oferind zonei o notă caracteristică cu influenţe antropice a 
peisajului montan.  
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3.5.1.1 Categorii de folosinţă a terenurilor 
 

Activităţile miniere şi conexe acestora au dus în timp la modificarea folosinţei 
terenurilor prin construirea de locuinţe, înfinţarea de terenuri agricole şi extinderea 
suprafeţelor de exploatare.  

În zona proiectului Roşia Montană, principalele folosinţe ale terenurilor în momentul 
actual sunt: silvicultura, creşterea animalelor, agricultura şi mineritul cu infrastructura 
aferentă. La aceste tipuri de utilizare a terenurilor se adaugă şi construcţiile comunităţii cu 
drumurile aferente (Planşa  4.7.6, Folosinţa agricolă a terenurilor). 
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Tabel 3-1.  Folosinţa terenurilor în zona de influenţă a proiectului 
Suprafaţa 

ha % ha %  
Utilizarea 
terenului 

Înainte de punerea în aplicare a 
proiectului 

In faza operationala  a 
proiectului 

recultivata 

Teren arabil 16,9 

1 

- 

  

  

Fâneţe 987,75 60 468,54 29 572,61 
Păduri  289,22 17,7 92,4 5,6 335 
Drumuri  48,76 3 17,77 1   
Zone construite 198.25  

12 

1061,61 

64,4 

  

Ape  14,2 0,8 6     
Cimitire 8,87 0,5 -     
Neproductiv 82.37  

5 

- 

  

  

Habitat de 
stancarie  

    

  

  

  
154 

Total suprafaţă 1646,32 100 1646,32 100 1061,61 

 
Nota: diferenta de la 1061,61 ha care reprezinta suprafata direct ocupata de obiectivele proiectului 
pina la 1646, 32 ha (suprafata totala a zonei industriale plus zona de protectie) reprezinta suprafata 
terenurilor neocupate de obiective amplasate în zona tampon (zona de protectie a zonei industriale). 
 

După cum putem observa din tabelul 3.1., categoriile de folosinţă a terenurilor înainte 
de punerea în aplicare a proiectului Roşia Montană, au următoarele valori procentuale pe 
suprafaţa alocată de 1646,32  ha: cea mai mare ponderea o au fâneţele, reprezentând 60% 
din totalul suprafeţei, urmată de păduri cu 17,7% şi de zonele construite care au o valoare 
de 12%. Restul suprafeţei până la 100% este ocupată de teren neproductiv 5%, drumuri 3%, 
teren arabil 1%, cimitire 0,5% şi ape 0,8%. 

Tipul de folosinţă a terenurilor, are o influenţă importantă asupra caracterului 
peisajului.   

În consecinţă, terenul accidentat, cu soluri puţin fertile, limitează folosinţa terenurilor 
la practici cu randament redus, acestea constând în păşunat şi cosit. Ca urmare, suprafaţa 
arabilă în zonă este redusă (16,9 ha) şi fragmentată, fiind localizată în apropierea satelor. 
Datorită volumului edafic redus, nu se pot utiliza utilajele agricole moderne, muncile agricole 
efectuându-se manual, transportul asigurându-se cu căruţe. În general, nu se folosesc 
îngrăşăminte, pesticide şi suplimente agricole comerciale. 

Platourile şi dealurile sunt acoperite în multe locuri cu zone întinse de pădure (289,22 
ha), care au în compoziţie esenţe tari autohtone, dar şi cu unele plantaţii de conifere. Aceste 
păduri sunt sursă de lemn, utilizat în gospodării pentru foc şi construcţii. 

Suprafeţele cu vegetaţie ierboasă se pot împărţi în două categorii: păşuni şi fâneţe.  
Păşunile sunt alcătuite din specii tolerante la diferite niveluri de păscut, în funcţie de 
intensitatea utilizării lor, acestea sunt caracterizate de ierburi dese şi compacte. Pajiştile sunt 
prezente în toate sectoarele zonei studiate având un procent aproximativ de 65% din totalul 
suprafeţelor acoperite cu specii ierboase. 

Intensitatea mare de  utilizare, în combinaţie cu microclimatul cald şi mai uscat al 
acestor versanţi a dus la sărăcirea şi scăderea productivităţii pajiştilor. Anumite porţiuni ale 
versanţilor, care dintr-un motiv sau altul au fost abandonate, suferă în prezent o succesiune 
secundară, către tufărişuri predominant reprezentate de păducel, măces, mur (Foto.13.) şi 
vegetaţie forestieră. 
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Foto. 13. Succesiunea secundară a pajiştilor abandonate 

 
Fâneţele ocupă o suprafaţă de 987,75 ha şi se caracterizează printr-un număr variat 

de specii, mai ales atunci când apar pe pantele mezice cu orientare spre nord. În plus, ele 
prezintă aspecte distincte legate de succesiunea maturizărilor de primăvară, vară şi toamnă 
şi de dominanţa pe grupe de specii (Foto. 14.).  

 

 
Foto. 14. Fâneaţă de pe versantul de N  a Văii Roşia 

 
Agricultura rudimentară practicată într-o reţea de pajişti şi trupuri de pădure, 

presărate din loc în loc cu construcţii tradiţionale de lemn şi căpiţe de fân, creează peisajul 
pastoral plăcut, care este specific zonelor montane din toată ţara (Anexa 4.7.1.-Foto .1A.). 
 
3.5.2 Arii naturale protejate  

Prin Decizia nr.20 din 27 octombrie 1995, Prefectura judeţului Alba a stabilit şi 
nominalizat ariile protejate geologice, speologice, paleontologice şi botanice, ca şi speciile 
de floră şi faună de pe teritoriul judeţului. 

În zona proiectului Roşia Montană există două monumente geologice protejate, care 
sunt menţionate în lista monumentelor naturii din Legea  nr. 5/2000. Acestea sunt Piatra 
Despicată (un bloc de bazalt de origine vulcanica izolat) localizată pe limita sudică a carierei 
Napoleon, la interfluviul dintre Văile Roşia şi Corna, iar cealaltă este Piatra Corbului (un 
afloriment care sugerează un cap de corb şi care a rezultat în urma eroziunii eoliene şi 
activitatilor antropice specifice  minieritului din sec IX şi inceputul sec XX), localizată la estul 
masivului Carnic în partea superioara a bazinului vaii Corna.  
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Aceste stânci sunt relativ mici în ansamblul peisajului şi calitatea lor estetică este 
minimizată de localizarea pe pantele degradate ale masivelor Cetate şi Cîrnic. Depozitele 
deşeurilor de roci formate în timp, înconjoară îndeaproape ambele stâncării. 

 
Piatra Despicată: este localizată în Munţii Metaliferi, pe interfluviul care separă Văile 

Roşia şi Corna având o suprafaţă de 0.25 ha (Foto.15.). 
Blocul bazaltic protejat s-a format într-o fază finală a magmatismului subsecvent 

târziu din Panonianul superior. Există trei cicluri de cristalizare în evoluţia magmatismului. Al 
doilea ciclu este considerat cel mai activ şi cu termen lung, începând cu Badenianul superior 
până în Panonian. Andezitul bazaltic de la Rotunda aparţine vulcanismului din al treilea 
ciclu. Piatra Despicată aparţine acestor efuziuni, iar acum este un bloc izolat rezistent la 
eroziune. Roca este formată din fenocristale de feldspat, hornblendă şi o matrice 
microcristalină de sticlă vulcanică şi microlite.  

 

 
Foto.15. Piatra Despicată şi depozitele de rocă din jur 

 
 

Piatra Corbului este localizată între culmile Ghelaru şi Curmătura având o suprafaţă 
de 5 ha (Foto.16.). 

Perimetrul protejat se găseşte la o altitudine de 1100 m – 1150 m şi aparţine Munţilor 
Metaliferi. Numele Piatra Corbului vine de la culoarea închisă, rezultată prin alterarea 
andezitului piroxenic şi forma deosebită. 

Zona este lipsită de vegetaţie erbacee şi acoperită sporadic cu specii forestiere. 
Geologic zona Piatra Corbului aparţine structurilor vulcanice formate în al doilea ciclu de 
erupţie, care începe cu Cuaternarul şi se termină în Panonian. 
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Foto.16. Piatra Corbului în vârful pantei 

 
Cea mai importanta zona protejata este vechea Piata a localiatatii, rezervatie de 

arhitectura de interes local. (Planşa 4.7.4, Caracteristicile peisajului) 

3.6 Caracterul peisajului 

Peisajul din zona de influenţă a proiectului este foarte variat, cu elemente 
geomorfologice reprezentate de creste, versanţi şi văi, acoperite de pajişti şi păduri, cu 
porţiuni mici de terenuri cultivate şi cu suprafeţe neproductive, urmare a activităţilor miniere, 
caracterizate de peisaje degradate antropic. 

Valea Roşia are stâncării, coaste împădurite, culmi deschise şi actuala carieră de la 
Cetate care domină conturul liniei orizontului. Localitatea Roşia Montană, amplasată la 
originea Văii Roşia, este înconjurată de un teren muntos împădurit cu cariere de suprafaţă.  
Pe versanţii superiori se află mici iazuri artificiale, denumite popular tăuri. Terenurile 
degradate în urma activităţilor miniere istorice apar pe porţiunile mijlocii şi superioare ale 
versanţilor văii.  

Coloana vertebrală a patrimoniului cultural de la Roşia Montană este reprezentată de 
bisericile şi clădirile conservate care au caracter istoric.  

Valea Corna: cătunele şi gospodăriile izolate de pe cursul superior al Văii Corna sunt 
înconjurate de pajişti şi pădurici, bisericile din satul Corna fiind repere vizuale. Pe versanţii 
superiori se găsesc mici iazuri artificiale, aflorimentele Piatra Despicată şi Piatra Corbului pe 
versantul orientat spre sud. Terenurile degradate în urma activităţilor miniere istorice se pot 
observa în toată zona, prin prezenţa deşeurilor (deşeuri de rocă, halde de steril, iazuri 
colmatate, etc) . 

Stâncăriile de la Tăul Mare (Foto. 17.): sunt localizate la est de localitatea Roşia 
Montană, limita de nord se întinde până la Tăul Mare iar limita de sud ajunge până la Tăul 
Corna. Covorul vegetal predominant este cel de pajişte seminaturală, folosită atât pentru 
păşunat cât şi ca fâneaţă.  
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Foto. 17. Stâncăriile de la Tăul Mare 

 
Principalul corp de apă este Tăul Mare, cel mai mare lac artificial din zona de 

influenţă a proiectului, care susţine mai multe comunităţi de zonă umedă pe malul său sudic. 
Trăsătura cea mai remarcabilă a zonei este însă alcătuită dintr-o serie de stâncării 

care încununează mai multe dealuri mici dar distinctive de la vest de Tăul Mare, între Tăul 
Mare şi Ghergheleu, precum şi la sud de Ghergheleu. Versanţii pietroşi ai stâncăriilor au în 
general o expunere sudică, ceea ce determină unicitatea caracteristicilor lor de peisaj.   

În afară de valorile pentru biodiversitate, această zonă este unică şi prin atributele 
peisajului. Dealurile şi stâncăriile, ca şi reţeaua de pajişti, pădurici, lacuri şi zone umede, 
formează un cadru natural de o frumuseţe aparte. Din punct de vedere al biodiversităţii şi 
peisajului, această zonă reprezintă cea mai semnificativă trăsătură ecologică din zona de 
influenţă a proiectului.    

                   
3.6.1 Modificări în caracterul peisajului în timp 

Peisajul a suferit schimbări majore de-a lungul anilor prin înfinţarea unui număr mare 
de şteampuri, galerii şi lacuri artificiale, necesare activităţilor miniere. Aceste activităţi s-au 
extins tot mai mult, fiind însoţite de modificări ale structurii aşezărilor şi reliefului prin apariţia 
depozitelor de steril. De exemplu masivul Cetate a fost exploatat intens, iar cantităţile de 
steril au devenit adevărate dealuri – Halda Cetate, Hop, Gauri, Rakosi, Valea Verde, Vekes, 
Iuliana, Afinis, Aurora, 23 August, Galerie 910 Carnic, Napoleon 984, Napoleon 959, 
Manesti, Galerie 887, Galerie 938, Piatra Corbului 960, Piatra Corbului, Orlea.   

Declinul mineritului de tip familial din anii ’50 şi a proprietăţii private în domeniul 
exploatării aurifere, precum şi iniţierea exploatării de suprafaţă din anii ‘70 au dus la 
modificări ale peisajului, la modificarea structurii şi ocupaţiei populaţiei, la părăsirea şi 
degradarea unor construcţii industriale tradiţionale, la degradarea sau chiar demolarea unor 
construcţii sau ansambluri printre care unele de reală valoare de patrimoniu. Implantarea 
fără discernământ a unor locuinţe colective (blocuri) a contribuit şi mai mult la alterarea 
peisajului pastoral al zonei.  

Rezultatele studiului condiţiilor de referinţă arată că atât structura peisajului cât şi a 
habitatelor a fost semnificativ influenţată de activităţile umane. Deteriorarea zonei se 
încadrează în două categorii largi, respectiv deteriorare prin modificări structurale de peisaj 
şi deteriorare prin modificări la nivel de ecosistem. Aceste schimbări au fost atribuite: 
activităţilor de extracţie din trecut şi actuale şi poluării aferente acestora (inclusiv apelor 
acide), transformării sistemelor naturale în pajişti, aşezărilor umane şi plantaţiilor de pădure, 
dezvoltării unor sisteme semi-naturale (ex. lacuri artificiale) şi exploatării resurselor 
regenerabile (cum ar fi exploatarea lemnului). Toţi aceşti factori de perturbare au determinat 
modificări semnificative asupra florei, faunei şi habitatelor naturale din zonă ducând la o 
modificare permanentă a peisajului.  
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Deasemenea, peisajul a suferit modificări majore de-a lungul timpului şi în jurul 
localităţilor care sunt situate pe fundul văilor, unde accesul a fost mai uşor, terenul mai plat 
şi solurile mai bune. Localităţile Roşia Montanǎ şi Corna, împreună cu satele afiliate sau 
extensiile lor, trupuri în extravilan, precum Balmoşeşti, Ignǎteşti şi Bunţa, sunt cele mai bune 
exemple, ele fiind înconjurate de aşezări mai mici şi mai răzleţe, aşezate pe versanţi şi 
platouri. În graniţele localităţilor nu au rămas aproape deloc asociaţii vegetale naturale, dar 
ele oferă un habitat pentru o mulţime de comunităţi de vegetaţie ruderală, compuse din 
specii de buruieni, care se dezvoltă pe marginea drumurilor, gardurilor şi potecilor, în 
grădinile neîngrijite, cimitire vechi şi resturi de desişuri de arbuşti şi trupuri de pădure (Anexa 
4.7.1.-Foto. 2A, 3A şi 4A.). 

Tipul de agricultură, exploatarea forestieră şi aşezările observate la Roşia Montană 
au dus la crearea unui peisaj influenţat semnificativ de om, caracteristic Munţilor Apuseni şi 
a unei  mari părţi a României. În plus, peisajul de la Roşia Montană a fost puternic afectat şi 
de activităţile miniere care datează încă din epoca romană ( Anexa 4.7.1.- Foto.5A şi 7A.), 
toate acestea lăsând o amptrentă unică aupra peisajului în timp.  

Activităţile miniere istorice şi actuale au presupus depozitarea necontrolată a 
sterilului şi a pământului decopertat de pe versanţii Văilor Roşia la nord şi Corna la sud.  
Aceasta a dus la crearea unor pante de grohotiş neconsolidate şi la înlaturarea în mare 
parte a vegetaţiei existente. Forma terenului de pe versanţi şi caracterul peisajului au fost 
semnificativ modificate de aceste activităţi miniere.   

Porţiunile superioare ale vechilor cariere de exploatare, care au lăsat în urmă 
versanţi golaşi de stâncă, steril şi pante de grohotiş, se văd din ambele aşezări (Corna şi 
Roşia Montană).  Aceasta a determinat degradarea severă a configuraţiei iniţiale a peisajului 
de pe cursurile superioare ale Văilor Roşia şi Corna (Foto.18.). 
 

 
Foto.18. Depozite de steril din zona Gura Roşiei 

 
În Valea Corna, peisajul degradat se limitează la versanţii orientaţi spre sud. În Valea 

Roşia, însă, activitatea minieră este mai extensivă, exploatările istorice fiind vizibile pe 
porţiuni ale versanţilor orientaţi spre sud şi exploatările actuale (Cetate), pe versanţii orientaţi 
către nord. În afară de faptul că sunt vizibile din localitatea Roşia Montană, activităţile 
actuale de la Cetate se văd şi de la o distanţă de până la 3 km mai jos pe vale, în funcţie de 
punctul de observaţie.  Pe unele zone miniere istorice s-a restabilit parţial vegetaţia de arbori 
pionieri precum plopul tremurător şi mesteacănul. Această vegetaţie este însă diferită de 
pădurile naturale de fag-carpen, accentuând şi mai mult caracterul alterat al peisajului 
(Anexa 4.7.1.-Foto.5A şi6A.). 

În concluzie, valoarea estetică de ansamblu a peisajului contrastează cu prezenţa 
mai multor zone degradate care domină priveliştea de pe cursurile superioare ale Văilor 
Corna şi Roşia, respectiv: 
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 Exploatarea de suprafaţă Cetate cu drumurile de transport, echipamentele şi 
suprafeţele expuse de rocă aferente (Foto.19., Anexa 4.7.1. Foto.8A.). 
 

 
Foto.19. Vedere din cariera Cetate (MINVEST Deva) 

 Pantele expuse, cu grohotiş, de pe versanţii Cetate şi Cîrnic (Foto.20., Anexa 4.7.1. 
Foto 7A.);  
 

 
Foto.20.Versanţii Cetate şi Cîrnic 

 
 Versantul cu vegetaţie regenerată de la Orlea (Anexa 4.7.1.Foto. 9A.) unde se poate 

observa reîmpădurirea naturală a unei vechi halde de steril. 
 

 Uzina de prelucrare şi iazul de steril de la Gura Roşia (Foto.21.) 
 



Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Capitolul 4.7. Peisajul 

 

 
Secţiunea 3:  Condiţii de referinţă 

Pagina 27 din 41 

 
Foto.21. Depozite  de steril de la Gura Roşia 

 
 Iazul de steril din valea Sălişte (Foto. 22.); 

 

 
Foto. 22. Iazul şi barajul Sălişte 

 
 Vechile depozite de steril (Anexa 4.7.1. Foto. 16A.). 

 
Acest peisaj degradat datorită activităţilor miniere, alternează cu insule de peisaj 

natural, fapt ce amplifică degradarea peisajului în ansamblu. Interelaţiile funcţionale ce se 
stabilesc în mod firesc între unităţile enviromentale degradate antropic şi cele naturale, 
favorizează evoluţia unor impacte asupra celor naturale prin pulberi sedimentabile rezultate 
din detonări, prin ape de suprafaţă poluate şi apele freatice existente poluate de apele de 
mină, influenţând negativ dezvoltarea ecosistemelor naturale. 
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4 Evaluarea impactului prognozat asupra peisajului 
4.1 Evidenţierea formelor de impact asupra caracterului peisajului 

Proiectul Roşia Montană, chiar dacă va fi cea mai mare exploatre aurifera din Europa 
datorita capacitatilor de productie de 13 mil de tona /an, suprafaţa relativ redusă ocupată de 
amplasament, poziţia izolată şi deschiderile limitate ale priveliştilor, determină un impact 
minor la nivel regional, al peisajului. 

La scară locală (în limitele zonei de influenţă a proiectului), impactul asupra peisajului 
va fi semnificativ, prin schimbarea folosinţei tradiţionale a terenurilor, modificarea topografiei, 
vegetaţiei şi stramutarea  mai multor aşezări umane. Caracterul actual al peisajului din Valea 
Roşia şi Corna, va fi semnificativ şi permanent modificat prin continuarea exploatărilor 
miniere la scară superintensivă.   

Utilizarea terenului în funcţie de obiectivele propuse este prezentată în tabelul 4.1.
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Tabel 4-1. Ocuparea terenului de către obiectivele propuse 

Obiectiv/Catategorie de folosinţă Arabil Construcţii Cimitir Drum Ape Neproductiv Pădure Fâneaţă Total

Uzina 2049 123037 11698 86114 290879,66 513777,66
Stiva3 12087,75 59376,14 71463,89
Stiva2 706,2 4080,73 1479,58 16955,29 99058,89 122280,69
Stiva1 357,44 1549,75 0,937 86622,99 88531,117
Stiva4 2306,93 1232,6 9582,35 102049,06 115170,94
Depozit pamant excavat de pe amplasamentul uzinei 11305,47 10436,45 19338,72 41080,64
Organizare santier 11756 11756
Depozit de minereu sarac 9348,35 10120,6 6868,97 243406,01 269743,93
Barajul si lacul de ape acide Cetate 172,521 64098,429 15652,7 14715,56 27,4 73653,45 168320,06
Sistemul iazului de decantare Corna 9061 482654 11253 106275,93 51724 2782,72 887285,353 2080339 3631375
Halda Cetate 929 58788 13485 32690 276226,58 382118,58
Halda Carnic 9821 120721 51673 13411,53 234 264573 931172 1391605,53
Drum acces uzina 490 9499 14300 46584 46926,54 117799,54
Dezafectare LEA 2700 2057 0 26 0 76219,68 81002,68
Deviere LEA 328 99722 2904 570 17199 145487,72 266210,72
Deviere DJ 742 4230 39806 7122 115077 282575,28 448810,28
Depozit deseuri inerte 5879 5879
Depozite explozvi 2000 2000
Cariera de anrocamente Sulei 1082 333 111862,64 113277,64
Cariera de gresii Paraul Porcului 24879 130 20455,73 45464,73
Cariera Orlea 868 70378 14726,3 17157 3939 102694 240662,98 450425,28
Cariera Jig 685 15917 8521 159832,71 184955,71
Cariera Cetate 6992 6942 927 327765 7773 340437,01 690836,01
Cariera Carnic 9617 351174 244205 123447,46 728443,46
Canale colectare \ deviere ape 999 30394 4338 3220 1041 46253 136336,82 222581,82
Dezafectare DJ 742 7852,46 7852,46
Drumuri technologice de exploatare 25 20431 11446 654 352 7292 74914,36 115114,36
Conducta de alimentare cu apa industr 1747,98 15391 2399,99 859,25 3873,89 5123,25 30966,66 58419,91
Drum acces arie protejata 5380 3560 18017,67 26957,67
Drumuri industriale 1108,489 18056,241 6802,193 538 14534,71 52415 149451,787 242906,42
Total 37359,63 1214588,33 25979,3 315819,55 90584,34 729062,39 1971236,75 6233473,55 10616161,7  
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În cadrul proiectul Rosia Montană sunt prevăzute următoarele obiective principale 
care vor avea un impact direct asupra peisajului: 

 
- uzina de procesare  va fi construită pe o suprafaţă de 51,34 ha, între Valea Săliştei şi 

Valea Roşia, schimbarea categoriei de folosinta v-a fi necesara pentru o parte de 
teren arabil de 0,2 ha, păduri 8,6 ha şi 29,08 ha de fâneaţă.Diferentele reprezinta 
suprafete de teren ocupate de activitati antropice . 

 
- carierele Cetate şi Cîrnic, se vor extinde pe o suprafaţă de 141,92 ha, o parte de teren 

reprezentand  25,19 ha păduri şi 46,78 ha fâneţe. Diferentele reprezinta suprafete de 
teren ocupate de activitati antropice . 

 
 

- halde de steril Cetate şi Cîrnic (177,37 ha), vor înlocui o suprafaţă de 1,07 ha teren 
arabil, 30,61 ha păduri şi fâneţe 120,73 ha; Diferentele reprezinta suprafete de teren 
ocupate de activitati antropice . 

 
 

- carierele Jig şi Orlea, (63,49 ha) ,schimbarea categoriei de folosinta se v-a face pentru  
o suprafaţă mică de teren arabil (0,15 ha); prin începerea lucrărilor în cariera Orlea se 
vor defrişa 10,26 ha de păduri ,si  se v-a schimba categoria de folosinta  la  24,06 ha 
fâneaţă; în cariera Jig 15,98 ha de fâneaţă; Diferentele reprezinta suprafete de teren 
ocupate de activitati antropice . 

 
 

- iazul de decantare va fi construit pe etape  în Valea Cornei, la sud de amplasamentul 
uzinei de procesare, în final ocupand o suprafaţă de 363,13 ha. Amplasarea iazului de 
decantare va schimba aspectul peisajului şi vor fi efectuate schimbari de categorie de 
folosinta pentru suprafeţe de păduri (88,7 ha), fâneţe (208,03 ha). Diferentele 
reprezinta suprafete de teren ocupate de activitati antropice . 

 
 

- carierele de arocamente, situate în Valea Porcului şi Şulei, pe o suprafaţă de 15,86 ha, 
schimbarea categoriei de folosinta va fi facuta pe suprafeţe restrânse de teren agricol 
(0,1ha) şi fâneţe (13,22ha). Diferentele reprezinta suprafete de teren ocupate de 
activitati antropice . 

 
 

- stivele de sol vegetal se vor amplasa în zone unde topografia favorizează dezvoltarea 
unui depozit stabil, pe o suprafaţă de 43,79 ha, influenţând 0,1ha teren agricol, păduri 
15,85 ha şi 36,62 ha fâneaţă ;Diferentele reprezinta suprafete de teren ocupate de 
activitati antropice . 

 
 

- barajul şi iazul de colectare ape acide al carierei şi haldei de roci sterile Cetate (16,83 
ha), prevăzut cu rol de protecţie, se va amplasa în cel mai îngust punct al Văii Roşia, 
având ca rol captarea scurgerile de ape acide din Valea Roşia, determinand 
schimbarea categoriei de folosinta pentru  0,01 ha teren agricol şi 7,36 ha fâneţe; 
Diferentele reprezinta suprafete de teren ocupate de activitati antropice . 

 
 

- depozitul de material explozibil (0,2ha) se va amplasa adiacent drumului de acces la 
iazul de decantare la cca 1 km sud de uzină, pe un teren într-o zonă relativ izolată 
dezafectând o suprafaţă de 0,2 ha fâneaţă. 
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În total obiectivele şi activităţile miniere ce se vor desfasura în perioada de funcţionare 
a proiectului industrial Roşia Montană, vor duce la schimbarea folosinţei terenurile după cum 
urmează: 

- suprafeţele de teren neproductiv (degradat antropic) vor creşte de la 5% iniţial la 64,4%  
- fâneţele vor scădea de la 60% la 29%  
- pădurile în urma defrişărilor vor scădea de la 17,7% la 5,6% 
- drumurile scad de la 3% la 1% 
- zonele construite vor creste de la 12% la 64,4% 
- apele de la 0,8% la 0,3%  
- terenurile agricole vor fi cel mai puţin influenţate de la 1% la 0,9%  

 
Această analiză scoate în evidenţă magnitudinea impactelor antropice asupra 

peisajului general al zonei şi modul în care se vor schimba categoriile de folosinţă a 
terenurilor prin punerea în aplicare a proiectului. 

Categoriile de folosinta a terenurilor din zona se vor schimba . Mici suprafeţe cu 
terenuri agricole şi păduri vor rămâne neafectate de proiect, deşi accesul la întreaga zonă de 
influenţă a proiectului va fi limitat pe durata de existenţă a acestuia.   

În Valea Roşia, prin construcţia drumului de acces, a iazului pentru ape uzate şi ape 
de mină de la Cetate şi a canalului de devire a scurgerilor de suprafata, vor rezulta întreruperi 
ale coridoarelor ecologice existente pentru speciile sălbatice. Continuitatea dintre versanţii de 
nord şi de sud a Văii Roşia este întreruptă în prezent de drumul de acces existent şi de 
terenul abrupt de pe latura de sud a drumului. Ca atare, dezvoltarea în continuare a drumului 
nu va determina forme semnificative de impact adiţional  asupra coridoarelor ecologice pentru 
speciile sălbatice din Valea Roşia. 

În afara amplasamentului proiectului, folosinţa tradiţională a terenurilor va continua 
atâta timp cât se vor păstra astfel de practici agricole în această zonă a României. Aceasta 
va asigura păstrarea atributelor esenţiale ale peisajului pastoral, precum juxtapunerea de 
zone împădurite şi de pajişte deschisă presărate cu aşezări omeneşti care vor fi vizibile din 
numeroase puncte de observaţie şi vor rămâne nealterate atât în zona din jurul 
amplasamentului minier cât şi în regiune în general. 

În ansamblu, impactul asupra folosinţei actuale a terenurilor nu va fi semnificativ decât 
la scară locală (zona de influenţă a proiectului). Totodată, semnificaţia impactului va fi şi mai 
mult redusă având în vedere că o mare parte din terenurile existente sunt direct afectate de 
activităţi miniere istorice şi că în mare parte fertilitatea solului este scăzută. Având în vedere 
că proiectul are o întindere geografică locală, impactul asupra folosinţei terenurilor şi 
peisajului la scară regională va fi nesemnificativ cu excepţia intensificării transportului spre 
obiective şi de la obiectivele propuse.  

În ariile imediat învecinate zonei de influenţă a proiectului, strămutarea localnicilor din 
zona de influenţă a proiectului va duce la neutilizarea unor terenuri agricole şi păşuni.  Din 
perspectiva biodiversităţii, această scădere a activităţii umane în zonele adiacente proiectului 
va fi benefică. Cu timpul, neîmpiedicată de păşunat, cultivare şi tăierea copacilor, 
succesiunea ecologică naturală a vegetaţiei va determina transformarea pajiştilor în 
comunităţi de arbuşti şi a terenurilor acoperite cu arbuşti şi arbori răzleţi în păduri cu 
consistenţă plină. Acelaşi proces va duce la conectarea trupurilor de pădure în prezent 
izolate. 

În alte zone, creşterea prosperităţii economice ca urmare a implementării proiectului, 
va determina o intensificare a activităţilor agricole şi silvice în afara zonei de influenţă a 
proiectului pentru a susţine populaţia locală şi muncitorii angajaţi direct şi indirect în proiect.  
Mai ales dezvoltarea activităţilor silvice şi păşunatul animalelor vor afecta restul de păduri şi 
micile suprafeţe de pajişti.   

În Văile Roşia şi Corna, pot apărea perspective locale de percepere peisagistică, 
potenţial semnificative asupra tuturor componentelor minei propuse. Însă dezvoltarea minei 
presupune strămutarea de aşezări şi astfel a potenţialilor observatori. Deşi perturbarea 
vizuală şi a valorii estetice a peisajului va fi semnificativă pentru locuinţele rămase în văi şi 
pentru vizitatorii localităţii Roşia Montană, aceştia reprezintă un număr foarte mic de 
persoane.  
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În concluzie, având în vedere punerea în aplicare a proiectului şi construirea 
obiectivelor menţionate mai sus, se prognozează următoarele forme de impact asupra 
peisajului: 

- modificarea elementelor cadrului natural; 
- modificarea raportului dintre peisajul natural/antropizat; 
- modificarea raportului dintre categoriile de folosinţă a terenurilor; 
- modificarea valorii estetice a peisajului; 
- impactul asupra zonelor protejate. 

 
Tabel 4-2. Formele de impact pe fazele de evoluţie ale proiectului 

Fazele proiectului Forme de impact 
Faza de 

construcţie 
Faza de 

exploatare 
Faza de 

închidere 
-modificarea elementelor cadrului natural; DA DA DA 
-modificarea raportului dintre peisajul 
natural/antropizat; 

DA DA NU 

-modificarea raportului dintre categoriile de folosinta 
a terenurilor 

DA DA DA 

-modificarea valorii estetice a peisajului; DA DA DA 
-impactul asupra zonelor protejate. DA NU NU 

 

4.2 Activităţile generatoare de impact şi impactul prognozat 

4.2.1 În faza de construcţie 
 

4.2.1.1 Activităţile generatoare de impact în faza de construcţie 
 

- Construcţia de drumuri de acces la obiective 
- Deschiderea carierelor de arocamente 
- Devierea drumului DJ 472 
- Construcţia de reţele electrice aeriene 
- Instalarea conductelor de hidrotransport 
- Construcţia uzinei de procesare 
- Creerea stivelor de sol vegetal rezultat din decopertări 
- Construcţia barajului iazului de decantare 
- Depozitarea şi manipularea deşeurilor de construcţie 
- Transportul materialelor şi a materiei prime pentru construcţii 
- Defrişări de fond forestier 
- Schimbarea destinaţiei de utilizare a terenurilor (fâneţe, pajişti, teren agricol) 

 
4.2.1.2 Impactul prognozat asupra peisajului în perioada de construcţie  
 

Prin construirea uzinei de procesare se va schimba folosinţa unei suprafeţe reduse de 
teren arabil, păduri şi făneţe, impactul asupra peisajului fiind definitiv. 

Instalarea de conducte îngropate, linii electrice aeriene şi construcţia de drumuri de 
exploatare va duce la îndepărtarea vegetaţiei şi modificarea topografiei, efectul asupra 
peisajului va fi temporar. Putem spune că este şi un impact benefic deoarece liniile electrice 
şi unele drumuri vor putea fi folosite şi după finalizarea proiectului în beneficiul dezvoltării 
zonei.   

Construcţia haldei de steril Cetate, a iazului de colectare a apelor acide, barajului şi a 
canalelor de deviere va întrerupe curgerea naturală prin Valea Roşia şi va determina 
devierea pârâului Roşia având un impact negativ permanent asupra mediului. 

Depozitul de deşeuri propus la Cîrnic, depozitul de steril, barajul, iazurile, canalul 
deversor şi barajul secundar de retenţie vor întrerupe curgerea naturală pe Valea Corna şi 
vor provoca devierea pârâului Corna.  
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Deschiderea carierei de andezite la Şulei, va duce la modificarea versanţilor superiori 
ai Văii Corna, impactul va fi permanent prin schimbarea peisajului geomorfologic al zonei.  

Crearea unei cariere de gresii la Părul Porcului, va duce la generarea unui impact 
major similar cu cel al carierei Şulei.  

Construcţia depozitelor de minereu sărac, va modifica formele de teren existente pe 
versanţii superiori, având un impact temporar până în anul 14, când se va începe prelucrarea 
lor. 

Prin depozitarea solului vegetal decopertat se va modifica forma versanţilor pe o 
perioadă de 20 ani. 

Piatra Corbului, cu micile iazuri şi aflorimente de rocă, vor rămâne pe versanţii 
superiori, deoarece în jurul lor va ramine o zona de protecţie de 5 ha, impactul fiind minor şi 
temporar. 

Piatra Despicată, va fi stramutata din amplasamentul natural ceea ce reprezintă un 
impact negativ permanent asupra peisajului din zonă, impactul fiind atenuat prin mutarea şi 
conservarea ei într-o altă locaţie.  

Terenul folosit în timpul perioadei de construcţie pentru depozitarea solului provenit de 
la escavaţii va modifica temporar aspectul peisajului, dar după faza de exploatare acesta va fi 
transportat pe bermele carierelor, care urmează a fi vegetate.  

În concluzie, în faza de construcţie a proiectului impactul negativ asupra 
componentelor de mediu este în anumite situaţii temporar, iar cel permanent se suprapune 
peste suprafeţele impactate major în faza de funcţionare a proiectului. 

Majoritatea suprafeţelor potential afectate în faza de construcţie a proiectului sunt 
localizate pe aria de amplasament a proiectului. Suprafeţele afectate din afara 
amplasamnetului sunt destinate preponderent infrastructurii necesare atât proiectului cât şi în 
viitor pentru dezvoltarea zonei. 

 
4.2.2 În faza de exploatare 
 
4.2.2.1 Activităţile generatoare de impact în faza de exploatare 

 
- Lucrări de exploatare în cariere 
- Formarea haldelor de steril 
- Dezvoltarea iazului de decantare de pe Valea Cornei 
- Dezvoltarea barajului iazului de decantare 
- Dezafectarea depozitului de minereu sărac 
- Transportul materialelor şi a materiei prime (masa minieră) 
- Continuarea lucrărilor de defrişare a pădurilor 

 
4.2.2.2 Impactul preconizat asupra peisajului în perioada de exploatare  

 
Continuarea exploatării la cariera Cetate (exploatată în prezent de Minvest) şi 

deschiderea noilor cariere Cîrnic, Jig şi Orlea, va determina expunerea unor suprafeţe de 
rocă şi rampe pe versantul orientat spre vest. Exploatarea intensivă a acestor masive va duce 
la o reducere semnificativă a altitudinii lor, având un efect primar asupra reliefului (Anexa 
4.7.2 Impactul vizual asupra peisajului prin exploatările Cetate şi Cîrnic – simulare), ducând la 
o modificare permanentă şi definitivă a peisajului cu caracter degradant. 

În urma exploatării carierelor de arocamente Şulei şi Valea Porcului, cariere 
exploatate pentru materiale utilizate în faza de construcţie a obiectivelor proiectului, impactul 
prognozat este permanent în ceea ce priveşte modificarea peisajului. Aceste cariere vor avea 
o suprafaţă de exploatare mult mai mică decât a celor miniere, având o perioadă de 
funcţionare redusă de 2 ani.  

Iazul de colectare a apelor acide de la cariera Cetate (aflat în prezent în funcţiune) va 
avea un efect benefic deoarece va diminua poluarea apelor rezultate din activităţi miniere 
anterioare şi actuale. Impactul negativ asupra folosinţei terenului ocupat de acest lac va fi 
contracarat de reducerea poluării apelor în zonă. 
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Prin creerea iazului de decantare, Valea Corna se va umple cu steril, ceea ce va 
produce o modificare drastică şi permanentă a peisajului prin creerea unui teren înălţat, plat 
de 363 ha din care 312 suprafata ocupata de depoziarea sterilelor iar diferenta de barajul 
iazului şi barajul secundar de retentie. Cele două aşezări rurale din Valea Corna (satele 
Bunta şi Corna) vor fi strămutate, ducând la eliminarea componentei rurale din peisaj 
generând un impact permanent major. 

Perioada de funcţionare a proiectului are cel mai mare impact asupra tuturor 
componentelor de mediu, inclusiv asupra peisajului, prin transformări permanente şi în unele 
cazuri ireversibile a geomorfologiei reliefului. Impactul este redus doar la scală locală şi nu 
influenţează din punct de vedere al peisajului contextul regional, naţional şi transfrontalier. 

 
4.2.3 În faza de închidere 
 
4.2.3.1 Activităţi prognozate a fi generatoare de impact în faza de închidere 

 
- Închiderea şi reabilitarea peisajistică a carierelor 
- Închiderea şi dezafectarea uzinei de procesare şi implementarea altei forme de activitate 
- Dezafectarea drumurilor tehnologice de exploatare 
- Dezafectarea depozitelor de pământ 
- Implementarea activităţilor de ecologizare şi restaurare a zonelor afectate 

 
4.2.3.2 Impactul asupra peisajului în perioada de închidere 
 

În perioada de închidere a proiectului vor fi preponderente lucrările de refacere a 
zonelor afectate: eliberarea terenului de materialele provenite din dezafectarea unor 
obiective, stabilizarea tuturor formelor artificiale de teren rezultate din activitatea proiectului, 
ecologizarea şi renaturarea terenului afectat. 

În ultimii ani ai exploatării miniere, carierele vor fi parţial umplute cu roci sterile şi 
acoperite ulterior cu sol vegetal. Propunerea de strategie pe termen lung privind închiderea 
activităţilor miniere are în vedere soluţia inundării carieri Cetate şi formarea unor oglinzi de 
apă înconjurate de aflorimente de rocă, iar celalte vor fi rambleeate( umplute cu roca) partial 
şi revegetate. Nu este definită o utilizare a acestui teren, dar activităţile de închidere vor tinde 
să ridice valoarea ecologică a zonei. Solul vegetal depozitat în stive va fi utilizat pentru a 
acoperi treptele de carieră expuse, într-un strat de 30 cm, permiţând refacerea vegetaţiei pe 
bermele de carieră prin plantarea de arbori şi vegetaţie ierboasă. 

La închiderea uzinei, toate instalaţiile şi utilajele vor fi îndepărtate dacă nu se vor găsi 
noi alternative de activităţi. În urma acestei operaţii va fi redepus sol, iar terenul nivelat şi 
reabilitat al uzinei va permite găsirea unei destinaţii mult mai utile pentru acest teren decât în 
cazul suprafeţei denivelate iniţiale. Construcţia şi refacerea terenurilor pe amplasamentul 
uzinei de procesare va duce la schimbarea formelor de relief prin nivelarea unei porţiuni a 
crestei, la vest de Cetate. 

Toate haldele de roci sterile vor rămâne pe loc în momentul închiderii şi vor fi 
progresiv refăcute, în timpul fazei operaţionale şi de închidere, în vederea unei utilizări 
ulterioare corespunzătoare. Strategia remedierilor finale va fi concepută astfel încât să 
permită restabilirea utilizării alternative ale terenului.  

Sistemul iazului de decantare constituie cea mai mare suprafaţă care va fi ocupată de 
proiect în contextul necesarului total de teren. În momentul închiderii, barajul şi îndiguirea vor 
modifica în mod semnificativ topografia Văii Corna şi vor schimba permanent modul şi 
capacitatea de utilizare a terenului aferent reprezentând o sursă permanentă de poluare cu 
cianuri şi ape acide. La închidere, după acţiunea de neutralizare a poluanţilor, acesta se va 
acoperii cu  sol care va asigura un mediu favorabil pentru dezvoltarea unui strat de vegetaţie. 

În concluzie în urma realizării activităţilor de ecologizare şi renaturare valoarea 
peisajistică va creşte prin refacerea vegetaţiei, inundarea conurilor de carieră şi obţinerea 
unor lacuri artificiale în cariera Cetate pe amplasamentul proiectului. 
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4.3 Impactul vizual prognozat asupra obiectivelor proiectului 

Din amenajarea amplasamentului vor putea rezulta următoarele forme de impact 
vizual în zona de influenţă a proiectului:   

 perturbare vizuală în faza de construcţie şi exploatare prin activitatea 
autocamioanelor, maşinilor, utilajelor grele şi a activităţilor miniere; 

 priveliştile existente vor fi obstrucţionate de construcţii temporare şi permanente sau 
de forme artificiale de teren; 

 aspectul zonei va fi transformat permanent, prin modificarea unor forme de relief; 

 vor fi create noi privelişti prin modificarea formei terenului (respectiv dispariţia crestei 
centrale) şi îndepărtarea vegetaţiei existente (Anexa 4.7.2 Impactul vizual asupra 
peisajului prin exploatările Cetate şi Cîrnic - simulare). 

 
Se consideră că priveliştile au grade de sensibilitate diferite în funcţie de tipul de 

observator. Priveliştile sensibile se consideră că sunt cele din clădirile de locuit, construcţii 
comerciale şi/sau drumuri.  Se cunoaşte că impactul de ansamblu al unei amenajări scade în 
funcţie de distanţă (obiectele par mai mici proporţional cu creşterea distanţei) şi sub acţiunea 
unor  factorii climatici (care limitează vizibilitatea în anumite perioade din an). 

 
4.3.1 Vederi din locuinţe 

Doi factori vor avea o influenţă majoră asupra intensităţii impactului vizual asupra 
zonelor rezidenţiale din zona de influenţă a proiectului: aceştia sunt vizibilitatea zonei de 
dezvoltare şi cerinţele de strămutare a populaţiei.   

Vizibilitatea exploatării este limitată ca întindere prin natura crestelor muntoase înalte 
care o înconjoară şi faptului că toate activităţile au loc în limitele celor două văi principale.  
Analiza reliefului topografic cartografiat, sugerează că singurele vederi care vor exista se 
situează în aşezările din Văile Roşia şi Corna.  Există potenţial pentru unele vederi limitate, 
de la distanţă de pe dealurile care formează marginea vestică a Văii Abrudelului. 

Vederea zonei de influenţă a proiectului din locuinţe va fi limitată prin faptul că 
locuitorii afectaţi din Roşia Montană şi Corna vor fi mutaţi.  

 
4.3.2 Vederi de pe drumuri 

De pe drumul Alba Iulia - Abrud - Cîmpeni nu vor fi posibile decât vederi temporare ale 
amplasamentului, impactul vizual negativ se produce în zona localităţii Gura Cornei şi la Gura 
Roşia.  

Pe Valea Corna, drumul public care duce pe creasta principală din est spre Roşia 
Poieni va fi închis.  Accesul public se va direcţiona spre zona protejată, iar orice alt fel de 
acces va fi restricţionat o dată cu începerea activităţii miniere.   

Drumul existent de pe fundul Văii Corna va fi desfiinţat.  Se va construi un nou drum 
ocolitor pe Valea Corna.  Vederea instalaţiei de gospodărire a sterilului va fi posibilă pe toată 
durata proiectului, deşi la închiderea minei pe această zonă va fi refăcută vegetaţia.  Vederea 
carierelor va fi treptat obstrucţionată de depozitul de deşeuri de roci de la Cîrnic.  Vor exista 
probabil puncte de vedere neobstrucţionate de pe drumul nou  al amplasamentului propus, al 
minei şi instalaţiilor aferente datorită înălţimii la care acestea vor fi plasate. 
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5 Măsuri de diminuare a impactului asupra peisajului 
5.1 Alternative şi măsuri de evitare a formelor de impact 

Pe termen lung, atenuarea impactului asupra caracterului peisajului se va realiza prin 
implementarea planului de închidere. Aceasta presupune crearea unui covor de iarbă şi (în 
funcţie de folosinţa finală stabilită de comun acord) dezvoltarea unui sistem de pajişti pe 
suprafaţa iazului de sedimentare, inundarea parţială a carierelor pentru a crea lacuri cu 
versanţi stâncoşi şi refacerea vegetaţiei pe haldele de roci în vederea restabilirii folosinţei pre-
miniere a terenurilor pe aceste zone.   

Excavaţia carierei şi fundul plat al iazului de sedimentare vor crea o modificare majoră 
şi permanentă a caracterului local al peisajului, însă amplasamentul va fi complet reacoperit 
de vegetaţie în perioada următoare închiderii, cu specii autohtone, în scopul refacerii 
comunităţilor de plante şi a modelelor naturale.  

Deşi vor apărea modificări permanente ale formei existente a terenului, peisajele 
tradiţionale vor fi recreate prin replantări şi reintroducerea unor forme asemănătoare acolo 
unde este posibil de folosinţă a terenurilor.   

Modificarile topografice datorate proiectului Roşia Montană au un caracter permanent. 
Impactul acestor structuri asupra peisajului poate fi atenuat într-o oarecare măsură printr-o 
proiectare arhitectonică de natură să integreze structurile respective în mediul înconjurator, 
aşa cum recomandă de altfel şi standardele în vigoare. 

În perioada de construcţie, factorii perturbatori vizibili cum ar fi norii de praf de la 
amplasamentele de constructie pot fi reduşi prin aplicare unor măsuri cum ar fi stropirea 
porţiunilor neasfaltate.  

Măsurile de refacere a zonelor de contrucţie, vor servi în egală măsură pentru 
reconstituirea factorului de atractivitate a peisajului.  

Alte măsuri ce ar putea fi utilizate în fazele de construcţie, exploatare şi închidere a 
proiectului pentru minimizarea în continuare a formelor de impact asupra peisajului ar putea 
fi: 

 respectarea cu stricteţe a tuturor proiectelor tehnice aprobate, a tehnologiilor 
autorizate şi a reglementărilor în vigoare pentru toate activităţiile proiectului 

 menţinerea trăsăturilor de continuitate a formei terenului ori de câte ori va fi posibil (de 
exemplu conturul crestelor) şi minimizarea schimbărilor topografice ori de câte ori va fi 
posibil; 

 utilizarea materialelor naturale şi culorilor care să contopească elementele construite 
în peisajul natural; 

 menţinerea vegetaţiei existente ori de câte ori va fi posibil, în special pe versanţii 
abrupţi, pentru a asigura stabilitatea pantei;   

 plantarea de specii indigene în grupuri mixte care să imite peisajul natural şi să 
mascheze activităţile de exploatare;  

 elaborarea planurilor de închidere care să permită renaturarea covorului vegetal în 
peisajele perturbate; 

 organizarea sistemelor de spaţii verzi în interiorul ansamblurilor va fi făcută astfel 
încât să se realizeze continuitatea cu peisajul natural în care nu se intervine decât 
pentru operaţiuni de igienizare a pădurilor; 

 toate amplasamentele propuse să fie abordate ca zone de reface peisagistică, iar 
clădirile şi amenajările ca inserţii în peisajul natural; 

 introducerea în circuitul turistic al ariilor protejate, conservarea resurselor naturale şi 
reabilitarea acestora; 

  regularizarea râurilor şi a lacurilor. 
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5.2 Reabilitarea terenurilor 

Principalul impact ţine de iazul de decantare  de pe partea de vest a Văii Abrudel şi de 
pe un scurt tronson al Drumului Naţional 74.  Principala vedere dinspre vest va fi aceea 
asupra barajului.  Acesta va fi o structură de rocă de umplutură construită din materialul 
decopertat. Pentru a atenua acest impact, se va practica reabilitarea treptată (întindere de sol 
vegetal şi refacerea vegetaţiei) prin plantarea perdelelor de protecţie încă din faza de 
construcţie. Acest covor verde va reduce în mare măsură impactul din puţinele puncte de 
observaţie de la distanţă. 

Deoarece vor exista foarte puţini observatori publici şi formele de impact se vor limita 
la zona de influenţă a proiectului, nu au fost considerate adecvate sau necesare nici un fel de 
măsuri specifice pentru faza de exploatare în Valea Roşia deşi, pe măsură ce vor avansa 
lucrarile de amenajare a amplasamentului, va fi stabilita localizarea plantărilor de perdele 
forestiere pe zone din afara amplasamentului, care vor îmbunatati perspectivele peisagere 
dinspre fermele aflate mai sus pe versanţi. 

Metoda principală de atenuare a formelor de impact, va fi reabilitarea treptată şi 
continuă pe toată durata fazelor de exploatare, închidere şi refacere ale proiectului, 
prezentată în Planul de reabilitare şi închidere a minei.  În cele din urmă, la închidere, solul şi 
vegetaţia vor fi reinstalate, clădirile, conductele, echipamentele şi drumurile de transport vor fi 
desfiinţate, amplasamentul instalaţiilor de gestionare a deşeurilor vor fi reabilitate, haldele vor 
fi stabilizate şi reabilitate, puţurile deschise vor fi inundate şi amplasamentele perturbate vor fi 
remodelate şi reacoperite cu vegetaţie (Anexa 4.7.2 Impactul vizual asupra peisajului prin 
exploatările Cetate şi Cîrnic - simulare). 

La încheierea activităţilor proiectului, zonele afectate din interiorul zonei de influenţă a 
proiectului vor fi reacoperite cu vegetaţie ierboasă şi forestieră cu excepţia pereţilor abrupţi ai 
carierelor şi a lacurilor de carieră. 
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6 Legislaţie 
6.1 Cadrul internaţional de reglementare 

România este semnatară a Convenţiei Europene pentru Peisaj (semnată la Florenţa, 
la 20 octombrie 2000), pe care a ratificat-o prin Legea Nr. 451/2002.  Convenţia de la 
Florenţa se aplică peisajelor care ar putea fi considerate remarcabile, ca şi peisajelor 
cotidiene sau degradate şi urmăreşte să promoveze protecţia, gestionarea şi planificarea 
peisajelor şi să organizeze cooperarea europeană pe probleme de peisaj.  

 
Convenţia cere semnatarilor să întreprindă următoarele: 

 recunoaşterea peisajelor prin lege ca o componentă esenţială a  mediului uman, 
expresie a diversităţii patrimoniului comun cultural şi natural şi ca fundament al 
identităţii acestora; 

 stabilirea şi implementarea unor politici privind peisajul, adresate protecţiei, gestionării 
şi planificării peisajului prin adoptarea de măsuri specifice; 

 stabilirea de proceduri de participare a publicului larg, a autorităţilor locale şi regionale 
şi altor actori interesaţi să definească şi să implementeze politici referitoare la peisaj; 

 integrarea peisajului în politicile regionale şi locale de urbanism şi în politicile 
culturale, de mediu, agricole, sociale şi economice, ca şi în orice alte politici cu posibil 
impact direct sau indirect asupra peisajului. 

 
România a semnat şi Convenţia Cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a 

Munţilor Carpaţi (Kiev, 2003), dar încă nu a ratificat-o.  Convenţia prevede un set de cerinţe şi 
obligaţii principale referitoare la: planificare spaţială, gospodărirea apelor/bazinelor 
hidrografice, agricultură şi silvicultură2, transport şi infrastructură, turism, industrie şi energie3, 
patrimoniu cultural şi cunoştinţe tradiţionale. 

Convenţia prevede de asemenea ca semnatarii să asigure un înalt grad de protecţie şi 
utilizare durabilă a habitatelor naturale şi semi-naturale, continuitatea şi conectivitatea 
acestora cu speciile de floră şi faună caracteristice Carpaţilor, în particular protecţia speciilor 
periclitate, endemice şi a carnivorelor mari. 

6.2 Legislaţia română privind protecţia peisajului 

Deşi România a acţionat activ pe arena internaţională, ratificând sau semnând 
instrumentele care urmăresc protecţia şi conservarea peisajelor, măsurile juridice adoptate la 
nivel naţional sunt foarte puţin dezvoltate. 

Cadrul principal pentru protecţia peisajelor este dat de Legea protecţiei mediului, care 
prevede reconstrucţia terenurilor afectate şi asigurarea integrării lor în peisajul local, în acest 
scop, un fond de garanţie stabilit în condiţiile legii.  

Trebuie însă remarcat că definiţia juridică a termenului mediu cuprinde “aspecte 
specifice peisajului”, prin urmare orice referire – în orice act normativ, inclusiv Legea minelor 
– la protecţia, conservarea, ameliorarea, reconstrucţia mediului implică de fapt protecţia 
peisajului. 

                                                
2  “Părţile trebuie să păstreze gospodărirea terenurilor cultivate tradiţional în mod durabil şi să ia măsurile corespunzătoare de 
concepere şi implementare a politicilor agricole, ţinând seama de nevoia de a proteja ecosistemele şi peisajele montane, 
importanţa diversităţii biologice, şi condiţiile specifice din munţi ca zone defavorizate.” 
 
3 “ Părţile trebuie să aplice politici care urmăresc introducerea unor metode rezonabile din punctul de vedere al mediului de 
producţie, distribuţie şi utilizare a energiei, care să minimizeze efectele adverse asupra biodiversităţii şi peisajelor, inclusiv prin 
utilizarea mai largă a surselor de energie regenerabilă şi a măsurilor de economisire a energiei, după caz.” “ Părţile trebuie să 
urmărească reducerea impactului advers al exploatării minereurilor asupra mediului şi să asigure o supraveghere adecvată 
a mediului pentru tehnologiile şi practicile miniere.” 
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Legea munţilor Nr. 347/2004 cere ca politicile elaborate pentru zonele de munte să 
vizeze conservarea peisajelor şi biodiversităţii, dar nu dă alte detalii cu privire la modul de 
implementarea a acestei politici din punct de vedere al conservării peisajului.  

6.3 Prevederi speciale privind zonele montane 

Zona montană din România este supusă unui cadru de reglementare specific 
prevăzut de legea nr. 347/2004 (“legea muntelui”), care prevede utilizarea durabilă a 
resurselor şi peisajelor montane şi conservarea biodiversităţii. 
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