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RAPORT TEHNIC PRIVIND PROIECTUL  MINIER AURO - 
ARGENTIFER DE LA ROŞIA MONTANĂ, TRANSILVANIA, ROMÂNIA  

. 

1 REZUMAT 

1.1 Introducere 

Proiectul de exploatare minieră a aurului şi argintului de la Roşia Montană (Proiectul Roşia 

Montană sau Proiectul) este situat în partea central-vestică a României. Proiectul este deţinut 

în totalitate de Roşia Montană Gold Corporation S.A. (RMGC), în care Gabriel Resources Ltd. 

(Gabriel sau Compania) deţine   80,69% din acţiuni. Restul de 19,31% din acţiunile RMGC 

este deţinut de CNCAF Minvest S.A (Minvest), o companie minieră de stat. Acest raport 

tehnic a fost elaborat pentru Gabriel Resources de către compania SRK Consulting (UK) Ltd 

(SRK). 

Proiectul Roşia Montană este un proiect avansat de exploatare a aurului şi argintului şi a făcut 

obiectul a numeroase studii de fezabilitate. Pentru demararea construcţiei Proiectului se 

aşteaptă acum obţinerea autorizaţiilor şi finanţării. RMGC intenţionează să construiască 

Proiectul pe baza contractării de tip EPCM (Management proiectare tehnică, aprovizionare şi 

construire) şi sa organizeze o licitaţie în acest sens în timp util.  

După cum este propus în prezent, Proiectul va consta dintr-o exploatare minieră în carieră 

deschisă şi o uzină de procesare, cu următoarele componente: concasare primară, măcinare 

în cadrul unei mori semiautogene (SAG) şi măcinare în cadrul unor mori cu bile, cianurare şi 

adsorbţie pe cărbune activ. Circuitul cuprinde de asemenea un circuit de recuperare 

gravitaţională pentru a facilita recuperarea aurului liber, precum şi un circuit de eluţie continuă 

pentru tratarea cărbunelui încărcat. Se preconizează că Proiectul va procesa în total 

aproximativ 215 Mt de minereu pe toată durata de viaţă a minei, de aprox. 16 ani. Minereul 

sărac extras în primii cinci ani va fi haldat şi procesat în ultimii doi ani, după finalizarea 

exploatării. 

Acest raport descrie Proiectul aşa cum este propus la momentul de faţă, prezentând opiniile 

experţilor din cadrul companiei SRK cu privire la resursele şi rezervele minerale precum şi  la 

producţia minieră, , alături de modelul economic şi estimarea fluxului de numerar întocmite de 

compania SRK pe baza informaţiilor furnizate de Gabriel Resources pe parcursul trimestrului 

3 al anului 2012, toate acestea fiind valabile la data de 1 octombrie 2012.  

Proiectul este situat în partea central-vestică a României, în apropiere de satul Roşia 

Montană din Judeţul Alba, în cadrul perimetrului minier Roşia Montană. Acest perimetru are o 

istorie îndelungată în minerit şi a atins nivelul maxim de dezvoltare şi vârful de producţie a 

aurului în perioada administraţiei austro-ungare (între sfârşitul secolului 17 şi sfârşitul primului 

Război Mondial). Perimetrul este inclus în Licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 

47/1999 care acoperă o suprafaţă de aprox. 23,8823 km
2
. Concesiunea a fost acordată în 

iunie 1999 pe o durată de 20 de ani, cu posibilitatea unor prelungiri succesive de câte 5 ani.  

http://www.srk.com/
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Exploatarea modernă în subteran a fost demarată în zona Proiectului de către Statul Român 

la începutul anilor 1960 şi a continuat până în 1985.  In 1970, a început exploatarea în 

carieră, în zona Cetate,  extrăgându-se minereul din noi zone  miniere, recuperâdu-se de 

asemenea pilierii rămaşi în corande şi în camere cu pilieri. Exploatarea în carieră  a 

încetat în anul 2006.   

Primul studiu tehnic important pe care RMGC l-a contractat pentru evaluarea Proiectului şi 

care a luat în considerare o exploatare de dimensiunea celei propuse în prezent, a fost 

Studiul Definitiv de Fezabilitate (SDF) elaborat pentru Proiect de GRD Minproc Limited 

(Minproc) în august 2001, care a propus o capacitate de producţie de 20 de milioane de tone 

de minereu pe an (Mtpa).  Ulterior au fost elaborate şi alte studii de fezabilitate de către o 

serie de consultanţi şi contractanţi, iar cel mai recent a fost elaborat de Washington Group 

International Inc. (Washington Group) sub forma unui Studiu Final de Fezabilitate (SFF) al 

Proiectului, bazat pe informaţii obţinute de la diferiţi consultanţi ai RMGC. Studiul a fost 

finalizat în august 2006. Acesta  propunea dezvoltarea a patru cariere  pe parcursul a 14 ani, 

continutul mediu al aurului (Au) fiind de 1,5 grame pe tonă (g/t).   Similar cu numeroase alte 

operaţiuni existente si in vederea maximizarii fluxului de numerar actualizat, s-a adoptat un 

plan de dezvoltare in care minereul va fi procesat în mod selectiv, prin procesarea iniţială a 

minereului cu continut mai ridicat, iar minereul sărac va fi haldat spre a fi procesat pe 

parcursul a doi-trei ani după încetarea operaţiunilor.   

Resursele minerale prezentate în cadrul SFF şi în cadrul proiectului tehnic aferent carierelor 

ce a fost elaborat pentru SFF nu au mai fost actualizate, acestea constituind în continuare 

baza Proiectului şi a evaluării prezentate în acest raport. Totuşi, au fost realizate numeroase 

studii tehnice suplimentare cu privire la alte aspecte ale Proiectului. Documentul public cel 

mai recent referitor la Proiect se intitulează „Raport Tehnic cu privire la Proiectul de 

Exploatare a Aurului de la Roşia Montană, Transilvania, România”, publicat în martie 2009 

(Raport Tehnic 2009).  

Structura geologică a zăcământului  de la Roşia Montană constă din mai multe  corpuri 

mineralizate predominant dacitice, situate în cadrul unui complex –maar-diatreme, constând 

din brecii intracrateriale remobilizate care la suprafaţă apar sub o formă neregulată, cu 

dimensiuni laterale de peste 2,5 km. Mineralizaţia cuprinde filoane, sulfuri diseminate, volburi 

de tip stockwork şi corpuri de brecii. Continuturile variază între 0,5 şi 2,0 g/t Au, cu unele 

continuturi de aur de peste 30 g/t localizate în filoane şi brecii. Cele mai mari zăcăminte din 

zonă sunt Cetate şi Cârnic, caracterizate de prezenţa piritei de granulaţie fină care este  

diseminată în dacite porfirice, care aflorează pe dealurile dinspre sud ale Văii Roşia pe o 

structura orientată  est-vest.  

Împreună, zăcămintele Cetate şi Cârnic reprezintă aproximativ 63% din resursele minerale 

măsurate şi indicate din prezentul raport. Totuşi, există şi alte 6 zăcăminte care contribuie la 

calculul total al resurselor: Orlea, Carpeni, Cârnicel, Cos, Jig şi Igre. Mineralizaţia din aceste 

zăcăminte este similară celei din Cetate şi Cârnic, fiind alcătuită din pirită diseminată în dacite 

porfirice , zone de brecii subverticale şi intersectii de filoane. 

 

Datele provenite ca urmare a lucrărilor de explorare şi utilizate pentru a realiza  calculul 

resurselor minerale prezentat în acest raport au fost colectate pe parcursul programului de 

explorare care a demarat în 1998 sub coordonarea companiei RSG Global (RSG) în strânsă 
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colaborare cu personalul şi managementul RMGC. Acest program a constat din foraje cu 

circulaţie inversă (reverse circulation – RC) şi cu carotaj continuu cu sape diamantate (DD) 

de la suprafaţă, precum şi colectarea de probe brazdă din toate galeriile subterane 

transversale şi orizontale accesibile. Forajele de suprafaţă alcătuiesc acum o reţea de 

aproximativ 80 x 80 m care acoperă cea mai mare parte a zonelor mineralizate ale 

zăcământului, cu zone frecvente de foraje de îndesire care reduc spaţierea reţelei la 40 x 

40 m, în medie. Forajele subterane au permis explorarea adecvată a zonelor din care nu s-au 

colectat probe brazdă sau care prezentau densitate redusă a forajelor de suprafaţă.   

Carota rezultată ca urmare a executării forajului cu sape diamantate a fost înjumătăţită şi 

probată la intervale de 1m, o jumătate din carotă fiind depozitată într-o carototecă, iar cealaltă 

jumătate a fiind trimisă la laborator. În cazul forajului cu circulaţie inversă (RC), s-a folosit un 

divizor Riffle Jones pentru a reduce volumul probei trimise la laborator la o optime din volumul 

forat, volumul rămas fiind depozitat. Probele au fost pregătite  şi testate în cadrul laboratorului 

construit special în cadrul amplasamentului de către compania SGS Ltd. (fostul Analabs Pty. 

Ltd.). Compania  SRK consideră că s-au utilizat proceduri adecvate de forare, de pregătire  a 

probelor, de manipulare, testare şi verificare şi pe cale de consecinţă, cantitatea şi calitatea 

datelor disponibile sunt suficiente pentru  a fundamenta calculul resurselor minerale la nivelul 

de încredere implicat de clasificarea folosită în paragrafele următoare.  

1.2 Situaţia resurselor minerale 

Tabelul 1-1 de mai jos prezintă pe scurt situaţia resurselor minerale auditate de SRK pe baza 

unui conţinut minim limita de conturare de 0,4 g/t. SRK consideră că această situaţie este în 

conformitate cu standardele, definiţiile şi prevederile CIM (Canadian Institute of Mining, 

Metallurgy and Petroleum – Institutul Canadian pentru Minerit, Metalurgie şi Petrol) cu privire 

la resursele şi rezervele minerale (denumite generic Standardele CIM). Singura diferenţă 

dintre prezentul  calcul si estimarea resurselor minerale realizată de RSG în cadrul Raportului 

Tehnic 2009 este aceea că primul s-a raportat la un continut minim limita de conturare mai 

mic. 
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Tabelul 1-1: Situaţia resurselor minerale auditată de SRK 

Resurse măsurate 

Zăcământ 
Tonaj  

(Mt) 

Conţinut 

 Au (g/t) 

Conţinut 

 Ag (g/t) 

Metal Au 

(Koz) 

Metal Ag 

(Koz) 

Orlea 9,7 1,50 2 480 670 

Cetate 49,5 1,26 6 2.010 9.950 

Cârnic 103,3 1,32 9 4.400 28.660 

Carnicel 7,3 1,01 10 240 2.450 

Jig 1,8 2,63 25 150 1.430 

Total măsurate 171,5 1,32 8 7.260 43.160 

Resurse indicate  

Zăcământ 
Tonaj  

(Mt) 

Conţinut Au 

(g/t) 

Conţinut 

Ag (g/t) 

Metal Au 

(Koz) 

Metal Ag 

(Koz) 

Orlea 79,3 0,82 2 2.100 5.200 

Carpeni 32,1 0,85 2 880 1.890 

Cetate 73,2 0,87 3 2.040 7.480 

Carnicel 9,9 0,99 10 310 3.290 

Cârnic 90,5 0,92 4 2.680 13.010 

Cos  4,8 0,71 7 110 1.060 

Jig 4,5 1,14 6 170 930 

Igre 46,6 1,06 3 1.580 5.090 

Total indicate 341,2 0,90 3 9.890 37.960 

Măsurate plus 

indicate 512,7 1,04 5 17.142 81.117 

Resurse deduse 

Zăcământ 
Tonaj  

(Mt) 

Conţinut Au 

(g/t) 

Conţinut 

Ag (g/t) 

Metal Au 

(Koz) 

Metal Ag 

(Koz) 

Orlea 25,2 1,15 2 930 1.550 

Carpeni 0,8 1,56 2 40 60 

Cetate 2,0 0,63 2 40 130 

Carnicel 0,7 1,17 14 30 300 

Cârnic 8,3 0,70 3 190 810 

Cos  2,9 0,74 7 70 670 

Jig 2,0 0,85 5 50 300 

Igre 2,2 0,77 3 60 180 

Total deduse 44,8 0,98 3 1.420 4.100 

Notă: Cifrele nu pot fi totalizate din cauza erorilor de rotunjire utilizate în unele calcule.  

 

Mina a fost proiectata sub forma unei exploatări convenţionale în carieră, în cadrul căreia se 

extrage minereul auro-argintifer şi ulterior acesta este trimis spre procesare la uzina din în 

imediata vecinătate a obiectivului minier. Se propune acelasi unghi al taluzului peretilor de 

cariera la toate cele patru cariere, pentru a fi utilizat pe parcursul procesului de optimizare a 

carierelor, de planificare a producţiei şi de raportare, şi anume un unghi de 40
0
 şi  un unghi de 

42
0
 intre taluzele treptelor de cariera, în toate litologiile şi domeniile geotehnice. Deşi SRK 

consideră că aceasta este o supra-simplificare, consideră totuşi că se oferă un fundament 

rezonabil pentru lucrările de proiectare minieră întreprinse ulterior.  
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Esalonarea  producţiei prezentată mai jos se bazează pe graficul realizat de Independent 

Mining Consultants (IMC) în 2005 uşor modificat pentru Raportul Tehnic 2009. Conţinutul 

minim limita de conturare pentru procesare variază de la un an la altul, pentru a maximiza 

rentabilitatea preconizată a investiţiei. Conţinuturile minim limita de conturare au fost 

fundamentate pe baza beneficiului net pe ora de măcinare, astfel încât să se aibă în vedere 

randamentele diferite de extracţie aferente minereurilor: cu duritate ridicată, medie, scăzută. 

Totuşi, pentru primii şase ani din durata de viaţă a minei, se propune ca materialul cu o 

concentraţie între 0,8  şi 1 g/t Au să fie depozitat într-o haldă situată într-o zonă anume 

desemnată. La finalul acestei perioade, se estimează că halda va conţine aprox. 29,4 Mt de 

material, cu un continut mediu de 0,9 g/t Au, ce urmează a fi procesat la finalul duratei de 

viaţă a minei.  

Cantitatea totală de material exploatat este de 472 Mt, din care 215Mt minereu şi 257 Mt 

steril.  

1.3 Situaţia rezervelor minerale 

Tabelul 1-2 prezintă pe scurt situaţia rezervelor minerale auditată de SRK. Această situaţie 

reflectă cantitatea de minereu planificată a fi extrasă, conform ipotezelor de lucru din modelul 

economic prezentat mai târziu în acest raport. SRK consideră că această situaţie este în 

conformitate cu liniile directoare şi prevederile din Standardele CIM. Acest calcul al rezervelor 

minerale este acelaşi cu cel prezentat în Raportul Tehnic 2009, care reflectă faptul că au fost 

luate în considerare anumite constrângeri legate de limitele carierelor (caracteristici fizice, 

inclusiv autorizaţia legată de zonele protejate şi clădirile istorice),constrângeri care sunt 

menţinute  

Tabelul 1-2: Situaţia rezervelor minerale auditată de SRK 

Categoria de 
rezervă 

Tonaj 

(Mt) 

Conţinut 

 Au 

(g/t) 

Conţinut 

Ag 

(g/t) 

Metal Au 

(Moz) 

Metal Ag 

(Moz) 

Dovedită 112,5 1,63 9,01 5,9 32,6 

Probabilă 102,5 1,27 4,55 4,2 15,0 

Total 214,9 1,46 6,88 10,1 47,6 

Notă: Cifrele nu pot fi totalizate din cauza erorilor de rotunjire utilizate în unele calcule 

 

1.4 Considerente referitoare la exploatare, mediu şi autorizare  

IMC a calculat necesarul de utilaje pe baza graficului anual de producţie al minei, graficului de 

lucrări miniere şi estimările privind producţia utilajelor pe durata unui schimb. Mai exact, IMC 

a selectat o opţiune de folosire a trei excavatoare hidraulice de 19,5 m
3
,
 
cu o unitate de 

rezervă constând dintr-un încărcător pe pneuri Cat 992 cu înălţime mare de ridicare pentru 

operaţiunea de încărcare a minereului. Vor fi folosite utilaje hidraulice de mare capacitate 

pentru cea mai mare parte a lucrărilor de excavare, inclusiv pentru excavarea sterilului, a 

minereului sărac şi a minereului bogat, în timp ce încărcătorul Cat 992 va fi utilizat pentru 

celelalte sarcini. Acest material include cantităţi reduse de material cum ar fi materialul iniţial 

rezultat ca urmare a operaţiunilor de puşcare. 

Deşi SRK a recomandat companiei Gabriel Resources să ia în considerare eventualele 

îmbunătăţiri care ar putea fi realizate prin achiziţia de utilaje care să asigure o exploatare mai 
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selectivă, SRK este de acord cu metodologia utilizată şi, în general, cu parcul de utilaje 

miniere principale şi auxiliare propus. SRK a acceptat toate aceste aspecte în scopul analizei 

economice prezentate mai jos.  

Roca sterilă va fi depozitată în trei zone principale: în halda de steril Cetate (WRD), halda de 

steril Cârnic şi ca rambleu pentru carierele Cârnic, Jig şi Orlea, precum şi pentru construcţia 

iazului de decantare a sterilelor de procesare (IDS). Halda de steril Cetate este situată la nord 

de uzină, în timp ce halda de steril Cârnic este situată la sud-est de cariera  Cârnic şi la nord 

de IDS. 

S-a arătat că materialul planificat a fi procesat este parţial refractar in cazul metalelor 

preţioase asociate  cu sulfuri şi parţial blocate în acestea, în principal pirită. În pofida naturii 

parţial refractare a minereului, o instalaţie de recuperare a aurului cu circuit gravitational 

convenţional s-a dovedit a fi eficient. Fluxul tehnologic include următoarele componente: 

concasare primară, măcinare în moară semiautogenă (SAG) şi măcinare în mori cu bile, 

cianurare  şi adsorbţie pe cărbune activ. Circuitul de măcinare cuprinde de asemenea un 

circuit de recuperare gravitaţională pentru a facilita recuperarea aurului liber, precum şi un 

circuit de eluţie continuă pentru tratarea cărbunelui încărcat. Sterilele de procesare vor fi 

detoxificate cu sulfat de cupru şi metabisulfit de sodiu, pentru neutralizarea cianurii reziduale 

înainte de deversare.  

Pe parcursul duratei de viaţă a minei se preconizează un randament general de recuperare 

de aproximativ 80% pentru aur şi 60% pentru argint, deşi acest procentaj variază semnificativ, 

în funcţie de sursa minereului (carierele Cârnic, Cetate, Jig sau Orlea), continutul de aur şi 

argint din minereul alimentat în fluxul tehnologic precum şi nivelul de sulfuri/sulf.  

Per ansamblu, SRK consideră că fluxul tehnologic propus este adecvat, iar randamentul de 

recuperare estimat este rezonabil, însă precizează că acestea pot fi diferite faţă de cele 

estimate de la o lună la alta. 

Iazul de decantare a sterilelor a fost dimensionat pentru a stoca 250 Mt de material şi va fi 

amenajat prin construirea unui singur baraj în Valea Corna, situat la sud de uzina de 

procesare şi de carierele planificate, precum şi la vest de haldele de roci sterile. Deşi SRK a 

făcut unele recomandări referitoare la efectuarea unor lucrări suplimentare, consideră totuşi 

că proiectul tehnic aferent IDS este acceptabil iar construcţia este fezabilă.  

Amplasamentul Proiectului este traversat de o linie electrică cu circuit dublu de 110 kV 

deţinută şi operată de Transilvania Electrica S.A.(Electrica), o companie locală. Această linie 

de electricitate conectează substaţiile din Zlatna şi Preparare. Această linie va fi relocată la 

vest de amplasamentul Proiectului şi va dispune de o linie de alimentare pentru substaţia 

principală a uzinei de procesare.   

Pe amplasament s-au prevăzut şi alte obiective, precum: o clădire administrativă, spaţii de 

birouri pentru uzină şi un laborator, un depozit, ateliere şi o curte de depozitare, o poartă de 

acces şi un cântar, birouri pentru exploatare, un atelier mecanic, şi o staţie de spălare pentru 

camioane, staţie de depozitare pentru carburanţi şi lubrifianţi, instalaţii de alimentare cu apă 

potabilă, staţie de tratare a apelor uzate şi a efluenţilor. În general, SRK are încredere că 

infrastructura propusă va fi suficientă pentru a susţine exploatarea, aşa cum este aceasta 

preconizată în momentul de faţă.  

RMGC a derulat un proces amplu şi amănunţit de evaluare a impactului social şi de mediu 
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precum şi o procedură de consultare publică şi a comunităţii pentru Proiect. În plus, RMGC a 

desemnat o echipă dedicată şi foarte motivată alcătuită din persoane cu calificări adecvate, 

pentru a gestiona impacturile identificate şi, de asemenea a realizat sisteme de management 

al mediului, a componentei sociale, a sănătăţii şi securităţii în muncă pentru a facilita 

implementarea măsurilor de management identificate. Au fost evaluate şi alternativele la 

planurile propuse de exploatare şi procesare şi s-a demonstrat clar că opţiunile avute în 

vedere în propunerea actuală sunt cele mai benefice pentru zona Roşia Montană  prezentând 

cele mai scăzute impacturi adverse la nivel social şi asupra mediului. 

 

RMGC cunoaşte în detaliu cerinţele procesului de autorizare şi riscurile potenţiale asociate 

graficelor de execuţieaferente demarării Proiectului şi a anticipat posibile întârzieri care ar 

putea rezulta din aceste riscuri. Acolo unde este aplicabil, compania a instituit măsuri de 

atenuare a acestor riscuri. Autorizaţiile, avizele şi certificările necesare au fost fie obţinute, fie 

fac obiectul unei strategii pentru a le obţine. Există riscul ca aprobarea autorizaţiei de mediu 

să fie în continuare întârziată, dacă RMGC se va confrunta şi în continuare cu procese pe 

rolul instanţelor. Implicaţiile acestora trebuie discutate cu autorităţile competente pentru a 

stabili dacă sunt necesare modificări la oricare dintre autorizaţiile existente sau la cererile de 

autorizaţii în derulare. Presupunând că aceste probleme sunt rezolvate în cel mai scurt timp, 

nu ar trebui să afecteze semnificativ integritatea generală a Proiectului.  

1.5 Analiza economică  

Costurile asociate capitalului iniţial şi a celui de susţinere  aferente Proiectului care au fost 

estimate în trimestrul 4 din 2008 şi care au stat la baza Raportului Tehnic 2009, au fost 

actualizate în scopul prezentului raport în trim. 3 al anului 2012.  Aceste estimări actualizate 

sunt o combinaţie între estimări de prim principiu, cotaţii şi majorări ale estimărilor anterioare. 

Per ansamblu, costul inițial de capital a crescut de la 876 m USD la 1.400 m USD, iar costul  

capitalului de susţinere  de la 366 m USD la 571 m USD.  

Costurile operaţionale au fost estimate în conformitate cu practicile standard ale industriei şi 

datează din trim. 3 al anului 2012. Pe scurt, costurile operaţionale aferente duratei de viaţă a 

minei care includ costurile de rafinare, transport, tratare şi redevenţa se ridică la aprox. 

16,97/t  USD procesată şi aprox. 19,09/t  USD procesată pe parcursul anilor 1 – 5 de 

producţie.  

Analiza economică prezentată în acest raport se bazează pe Planul de Afaceri pentru 

proiectul Roşia Montană pus la dispoziţia SRK de către Companie, însă include modificările 

făcute de către SRK, acolo unde s-a considerat necesar. De asemenea, analiza reflectă 

rezervele minerale dovedite şi probabile planificate a fi extrase şi procesate pe perioada de 

16 ani a Proiectului. Analiza porneşte de la premisa unui preţ constant al aurului, de 

1.200/uncie USD şi un preţ al argintului de 20/uncie USD. 

Pe scurt, SRK a calculat următoarele rezultate financiare principale pentru întreaga durată de 

viaţă a minei:  

 Costuri operaţionale în numerar (incluzând redevenţa, dar excluzând impozitul pe 

profitul companiei), costuri nete după deducerea veniturilor provenite din valorificarea 

argintului: 399/uncie USD; 

 Fluxul de numerar neactualizat, după impozitare: 3.606 m USD; 
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 Valoarea actualizată netă (VAN) după impozite, la o rată de actualizare de 10%: 865 m 

USD;  

 Rata internă de rentabilitate (RIR) după impozite de 19,6% şi  

 Rambursarea cheltuielilor aferente capitalului inițial în anul 4 de producţie.  

In concluzie, SRK consideră că activităţile de explorare întreprinse de RMGC începând cu 

anul 1998 au delimitat un zăcământ de aur semnificativ, cu argint ca şi componentă 

secundară, pe amplasamentului Proiectului Roşia Montană. Estimările actualizate ale 

cheltuielilor de capital şi costurilor operaţionale, efectuate recent, au confirmat fezabilitatea 

tehnică şi viabilitatea economică ale Proiectului, precum şi rezerve minerale dovedite şi 

probabile de 215 milioane de tone, cu o continut mediu de 1,46 g/t Au şi 6,88 g/t Ag.   

La începutul anului 2006 a fost finalizată o amplă Evaluare a Impactului asupra Mediului 

(EIM), care a fost înaintată autorităţilor române spre analiză. Procesul de analiză a fost 

suspendat de Guvernul României în septembrie 2007, însă a fost reluat în septembrie 2010.  

Momentul începerii construcţiei depinde de aprobarea EIM. Între timp, RMGC a achiziţionat o 

serie de utilaje majore, cu timp îndelungat de fabricatie, care costă aproximativ 44 milioane 

USD la momentul achiziţiei acestora, incluzând concasorul primar, moara semiautogenă 

(SAG), două mori cu bile şi sisteme de acţionare pentru mori. Mai multe gospodării urmează 

să fie relocate înainte de începerea construcţiei.  

Pe baza acestui raport, s-a formulat concluzia că Proiectul este atât fezabil din punct de 

vedere tehnic cât şi viabil din punct de vedere economic, iar principala provocare care trebuie 

depăşită înainte ca Proiectul să fie demarat se referă la procesul de autorizare. Deşi se 

consideră că RMGC are planuri şi strategii corespunzătoare pentru a face faţă acestei 

provocări, rezultatul procesului de autorizare nu se află în totalitate sub controlul său.  

2 INTRODUCERE 

Proiectul Roşia Montană este situat în partea central-vestică a României şi este deţinut în 

totalitate de RMGC, în care Gabriel Resources deţine  80,69% din acţiuni. Restul de 19,31% 

din acţiunile RMGC este deţinut de Minvest, o companie minieră de stat. Acest raport tehnic a 

fost întocmit pentru Gabriel Recources de către SRK.  

Proiectul Roşia Montană este un proiect avansat de exploatare a aurului şi argintului şi a făcut 

obiectul a numeroase studii de fezabilitate. Pentru demararea construcţiei Proiectului se 

aşteaptă acum obţinerea autorizaţiilor şi finanţării. RMGC intenţionează să construiască 

Proiectul pe baza contractării de tip EPCM (Management proiectare tehnică, aprovizionare şi 

construire) şi sa organizeze o licitaţie în acest sens în timp util.  

Zăcământul constă din mai multe  formaţiuni mineralizate predominant dacitice, situate în 

cadrul unui complex maar-diatreme, iar la suprafaţă apar sub o formă neregulată, cu 

dimensiuni laterale de peste 2,5 km. Mineralizaţia cuprinde filoane, sulfuri diseminate, volburi 

de tip stockwork şi corpuri de brecii. Continuturile variază între 0,5 şi 2,0 g/t Au, cu unele 

concentraţii de aur de peste 30 g/t cantonate în filoane şi brecii. 

Cele mai mari două zăcăminte din zonă sunt Cetate şi Cârnic, caracterizate de prezenţa  

piritei cu granulaţie fină, diseminată, găzduită de dacite porfirice alături de aur. Aceste două 

zăcăminte prezintă aflorimente pe dealurile dinspre sud ale văii orientate  est-vest şi au fost 
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exploatate în trecut în carieră  dar şi în subteran. Împreună, Cetate şi Cârnic contribuie la 

aproximativ 63% din resursele minerale măsurate şi indicate calculate de RSG şi prezentate 

în acest raport.   

Există alte şase zăcăminte care contribuie la resursele totale: Orlea, Carpeni, Cârnicel, Cos, 

Jig şi Igre. Mineralizaţia din aceste zăcăminte este similară celei din Cetate şi Cârnic, 

constând din pirită sub formă diseminată în porfire dacitice, zone de brecii subverticale şi 

intersectii filoniene .   

După cum este propus în prezent, Proiectul va consta dintr-o exploatare minieră în carieră  şi 

o uzină de procesare, cu următoarele componente: concasare primară, măcinare în cadrul 

unei mori semiautogene (SAG) şi măcinare în cadrul unor mori cu bile, cianurare şi adsorbţie 

pe cărbune activ. Circuitul cuprinde de asemenea un circuit de recuperare gravitaţională 

pentru a facilita recuperarea aurului liber, precum şi un circuit de eluţie continuă pentru 

tratarea cărbunelui încărcat. Se preconizează că Proiectul va procesa în total aproximativ 215 

Mt de minereu pe toată durata de viaţă a minei, de aprox. 16 ani. Minereul sărac extras în 

primii cinci ani va fi haldat şi procesat în ultimii doi ani, după finalizarea exploatării. 

Acest raport descrie Proiectul aşa cum este propus la momentul de faţă, prezentând opiniile 

experţilor din cadrul companiei SRK cu privire la resursele şi rezervele minerale precum şi cu 

privire la producţia minieră, aşa cum sunt ele prevăzute, alături de modelul economic şi 

estimarea fluxului de numerar întocmite de compania SRK pe baza informaţiilor furnizate de 

Gabriel Resources pe parcursul trimestrului 3 al anului 2012, toate acestea fiind valabile la 

data de 1 octombrie 2012.  

Compania SRK face parte dintr-un grup internaţional (Grupul SRK), care cuprinde peste 

1.500 de experţi profesionişti cu expertiză într-o gamă variată de discipline tehnice şi 

ştiinţifice. Independenţa Grupului SRK este asigurată de faptul că nu deţine nicio acţiune în 

niciun proiect, iar acţiunile companiei sunt deținute doar de angajaţi. SRK are sedii în Regatul 

Unit, Suedia, Turcia, Rusia, Africa de Sud, America de Nord şi America de Sud, Kazahstan, 

China, India şi Australia. SRK are o experienţă semnificativă în realizarea de audituri tehnico-

economice şi monitorizări ale proiectelor de prelucrare și exploatare minieră, în numele unor 

bănci şi potenţiali investitori din întreaga lume, precum şi în elaborarea de rapoarte tehnice 

independente cum este şi acesta, referitoare la strângerea de capital sau îndeplinirea 

cerinţelor de listare la bursele de valori.  

Activitatea de elaborare a acestui raport al SRK a fost coordonată şi revizuită de Dr. Mike 

Armitage, Preşedintele Grupului SRK.  Dr. Armitage este Persoană Calificată (Qualified 

Person - QP), conform definiţiei din CIM şi Instrumentului Naţional 43-101 al Canadian 

Securities Administrators (NI 43-101). Un certificat în acest sens pentru Dr. Armitage este 

anexat la prezentul raport. 

Dr. Armitage a fost asistat de o echipă de angajaţi şi asociaţi ai SRK, în special Ben Parsons, 

a auditat estimarea resurselor minerale prezentată în raport, Sean Cremin care a analizat 

aspectele miniere ale studiului, Allan McCracken care a revizuit aspectele geotehnice, Paul 

Riley care a evaluat testele metalurgice efectuate până în prezent, Sue Struthers care a 

evaluat aspectele de mediu ale Proiectului şi Nick Fox care a elaborat modelul economic 

prezentat la finalul acestui raport. Toate aceste persoane, cu excepţia lui Paul Riley şi Sue 

Struthers sunt angajaţi cu normă întreagă ai SRK.   
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Vizita cea mai recentă la faţa locului efectuată de SRK a fost cea a Dr. Armitage, între 12 şi 

14 decembrie 2011, pe parcursul căreia a vizitat toate localităţile şi obiectivele din zona 

licenţei care sunt relevante pentru cea mai recentă estimare a resurselor minerale, şi a făcut 

observaţii iniţiale cu privire la  carotele de foraj şi la instalaţiile de prelevare a probelor. SRK 

consideră că nu s-a schimbat nimic semnificativ pe amplasament de la momentul acela, şi că 

vizita rămâne „de actualitate”. Anterior, locaţia a fost vizitată de Sue Struthers între 22 şi 25 

august 2011, care a evaluat aspectele de mediu ale Proiectului şi a purtat discuţii cu 

reprezentanţii Departamentelor de Mediu şi Relaţii Comunitare ale RMGC, precum şi cu 

reprezentanţii comunităţii şi organizaţiilor neguvernamentale (ONG-uri). La rândul lor, Allan 

McCracken şi Nick Fox s-au deplasat la faţa locului între 19 şi 21 mai 2010 pentru evaluarea 

carotelor de foraj din punct de vedere geotehnic şi al resurselor.  

SRK a realizat şi alte vizite anterioare, în care a selectat secţiuni din carotele de foraj spre a fi 

inspectate şi verificate în raport cu registrele de foraje şi buletinele de analiză a probelor şi a 

obţinut rezultatele verificărilor şi testelor standard pentru evaluare.  

Opinia SRK, valabilă la 1 octombrie 2012, se bazează pe informaţiile puse la dispoziţia SRK 

de către Gabriel Resources pe tot parcursul investigaţiilor SRK descrise mai jos, care la 

rândul lor reflectă diferite condiţii tehnice şi economice la momentul redactări raportului.  

Acest raport se bazează pe informaţii tehnice care necesită calcule ulterioare pentru 

obţinerea sub-totalurilor, totalurilor şi mediilor ponderate. Aceste calcule presupun în mod 

inerent un anumit grad de rotunjire, astfel că prezintă o marjă de eroare. Dacă există astfel de 

situaţii, SRK nu le consideră relevante.  

SRK nu este un apropriat, asociat sau afiliat al Gabriel Resources şi nici SRK sau vreo altă 

companie asociată SRK nu a acţionat ca şi consultant al Gabriel Resources sau al asociaţilor 

săi în legătură cu Proiectul. Rezultatele evaluării tehnice realizate de SRK nu depind de niciun 

acord anterior cu privire la concluziile de formulat, şi nu există înţelegeri nedezvăluite 

referitoare la tranzacţii de afaceri viitoare.  

3 OPINIILE ALTOR EXPERŢI  

În elaborarea acestui raport, SRK s-a bazat foarte mult pe informaţii şi date furnizate de 

Gabriel Resources. De reţinut este faptul că toate informaţiile din registrul probelor precum şi 

datele aferente ridicărilor topografice, densităţii şi analizelor probelor prezentate în acest 

raport au fost puse la dispoziţia SRK de către Gabriel Resources. Totuşi, pe cât posibil, SRK 

a verificat în mod independent datele furnizate şi a întreprins o serie de vizite pe teren pentru 

a evalua dovezile fizice ale zăcământului.  

SRK a confirmat că resursele şi rezervele minerale raportate în acest document se 

încadrează în limitele licenţei miniere prezentate mai jos. Cu toate acestea, SRK nu a 

întreprins diligenţele legale necesare cu privire la proprietatea asupra licenţelor. Mai degrabă, 

SRK s-a bazat pe o scrisoare furnizată de consilierul juridic român al Gabriel Resources, 

adresată către Gabriel Resources, care confirmă integritatea perimetrului. 

4 DESCRIEREA ŞI LOCALIZAREA PERIMETRULUI 

Proiectul este situat în partea central-vestică a României, în apropierea satului Roşia 



 
SRK Consulting  Proiectul Rosia Montana– Raport 

 

43-101 Octombrie 2012 RO (2) Octombrie 2012 
Pagina 11 din 97 

Montană din Judeţul Alba şi se află în perimetrul minier Roşia Montană. Proiectul este 

amplasat imediat la nord-est de oraşul Abrud, la aprox. 45km (80km pe şosea) la nord-vest 

de Alba Iulia, municipiul reşedinţă de judeţ, şi la 60km (90 km pe şosea) la nord-nord-est de 

oraşul Deva. Satul Roşia Montană şi oraşul Abrud din apropiere sunt principalele două centre 

unde se află personalul şi infrastructura necesare Proiectului. Mina propusă şi uzina de 

procesare vor fi amplasate la capătul unui mic bazin hidrografic, într-o zonă de deal/munte 

abruptă, cu altitudinea de aprox. 850 m deasupra nivelului mării. Zona propusă pentru iazul 

de decantare a sterilelor se află în valea imediat adiacentă complexului mină/uzină. 

Altitudinea văii în zona de sub amplasament este de aprox. 600 metri deasupra nivelului 

mării.  

 

Proiectul este situat în Munţii Apuseni, la nord de Deva. Zona are o istorie îndelungată în 

minerit şi a atins nivelul maxim de dezvoltare şi vârful în producţia de aur în perioada 

administraţiei austro-ungare (între sfârşitul secolului 17 şi sfârşitul primului Război Mondial). 

Ca urmare a acestor activităţi miniere istorice, există mai multe halde şi iazuri de sterile 

abandonate în cadrul perimetrului. În plus, au fost identificaţi aprox. 140 km de lucrări 

subterane istorice, unele datând din epoca romană, iar apele acide de mină (ARD) continuă 

să se scurgă din gurile de mină şi haldele istorice şi se varsă fără a fi epurate în cursurile de 

apă de pe plan local. RMGC propune epurarea acestor efluenţi în cadrul procedurilor sale 

normale de operare, şi a finalizat recent un test pilot la staţia de epurare pentru a demonstra 

acest lucru (mai multe detalii sunt disponibile mai jos în acest raport).  

 

Figura 4-1: Localizarea Proiectului Roşia Montană  

Aşa cum s-a menţionat mai sus, Proiectul este deţinut în totalitate de RMGC, în care Gabriel 

Resources deţine  80,69% din acţiuni. Pe 16 iunie 1998, in România a intrat in vigoare o lege 
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a minelor care prevede, printre altele, acordarea de licenţe de concesiune pentru explorare şi 

exploatare atât pentru persoane juridice române cât şi străine. O licenţă de concesiune pentru 

explorare poate fi convertită într-o concesiune de exploatare în orice moment, atunci când 

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) primeşte şi aprobă un studiu de 

fezabilitate. O concesiune pentru exploatare se acordă pentru o perioadă iniţială de 20 de ani 

şi poate fi reînnoită pentru termene succesive de câte cinci ani. O taxă anuală iniţială de 

25.000 RON/km
2
 (echivalentul a aprox. 8.000 USD la cursurile de schimb actuale) trebuie 

plătită guvernului României. Taxa poate fi modificată conform ratei inflaţiei. Titularii 

concesiunilor de exploatare trebuie de asemenea să achite Statului român o redevenţă pe 

profitul net din vânzarea producţiei minei, pentru întreaga producţie, şi în plus o redevenţă  

pentru roca sterilă şi agregatele utilizate în activităţile de construcţie.   

Concesiunile pentru exploatare conferă titularului dreptul de a explora, exploata, procesa, 

rafina şi comercializa toate substanţele minerale (cu excepţia petrolului, gazelor şi 

substanţelor radioactive) aflate în perimetrul de concesiune, precum şi dreptul de a folosi 

suprafaţa terenului şi resursele de apă disponibile. 

Minvest, titularul iniţial al licentei Roşia Montană şi al altor perimetre, a depus o cerere la 

Guvernul României, în baza noii legi a minelor de la vremea respectivă, pentru acordarea 

unei licenţe de concesiune pentru exploatare pentru Proiectul Roşia Montană, cerere care a 

fost aprobată. Licenţa oficială de concesiune pentru exploatare pentru Proiect a fost acordată 

către Minvest în iunie 1999. Termenii şi condiţiile concesiunii prevedeau transferul licenţei de 

la Minvest la RMGC. Aceasta limita implicarea RMGC în programul de închidere a 

operaţiunilor miniere actuale derulate de Stat, şi lăsa obligaţiile aferente organismelor 

Statului. Aceste obligaţii includ de exemplu probleme de mediu şi pachete compensatorii 

pentru disponibilizaţi. Mai multe detalii referitoare la autorizarea Proiectului sunt cuprinse în 

Secţiunea 20-2 din acest raport.  

Perimetrul Proiectului Roşia Montană este deţinut în prezent în baza licenţei de concesiune 

pentru exploatare nr. 47/1999 care acoperă o suprafaţă de aproximativ 23,8823 km
2
.  

Concesiunea a fost acordată în iunie 1999 şi are o durată de 20 de ani, cu posibilitatea de 

prelungire cu perioade succesive de câte cinci ani. Angajamentele iniţiale pentru cheltuielile 

aferente licenţei de redezvoltare, în valoare de 9.285.000 USD, au fost îndeplinite. Se achită 

de asemenea o garanţie de mediu anuală pentru programul de lucru.   

5 ACCES, CONDIŢII CLIMATICE, RESURSE LOCALE, 
INFRASTRUCTURĂ ŞI CONDIŢII FIZICO-GEOGRAFICE  

Zona minieră Roşia Montană este uşor accesibilă datorită unei reţele de drumuri bine 

dezvoltate şi include o serie de drumuri de acces comunitar, drumuri forestiere şi miniere, 

care permit accesul vehiculelor la majoritatea zonelor.  

Accesul în cadrul obiectivului minier se face în prezent pe drumurile naţionale DN74 şi DN74A 

şi drumul judeţean DJ742.  DN 74 conectează Abrudul de Brad şi Deva la sud-vest, DN74A 

conectează municipiul Alba Iulia de oraşul Câmpeni, iar drumul judeţean DJ742 conectează 

Gura Roşiei, Roşia Montană, Corna şi Gura Cornei.  

Accesul în cadrul amplasamentul uzinei se va face dinspre nord pe un drum nou construit de-

a lungul malului sudic al pârâului Roşia Montană. În plus, reţeaua locală de drumuri va fi 
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modernizată şi modificată pentru a face faţă transportului utilajelor mari necesare în faza de 

construcţie şi ulterior în faza de exploatare.  

Clima din zonă este continental temperată şi este caracterizată de veri caniculare, ierni reci, 

căderi masive de zăpadă şi precipitaţii anuale de medii de 745mm. 

Date climatice principale ale zonei: 
 

 Precipitaţii anuale medii    745 mm (inclusiv din topirea zăpezii) 

  O furtună de 24 de ore cu o probabilitate de apariţie de 1 la 25 de ani  

     101 mm 

 Precipitaţii maxime probabile pe parcursul a 24 de ore  450 mm 

 Căderi de zăpadă medii anuale   181 mm 

 Direcţii predominante ale vântului   SV (30%), NE (13%) 

 

Amplasamentul Proiectului este bine deservit de infrastructura de servicii existentă, care 

include alimentare cu electricitate şi reţele de telecomunicaţii.  

O linie electrică cu circuit dublu de 110 kV, deţinută şi operată de compania locală de 

distribuţie Electrica, conectează substațiile existente de la Zlatna şi Preparare (Roşia Poieni) 

şi traversează amplasamentul Proiectului. 

Apa proaspătă necesară  Proiectului va fi furnizată de o nouă staţie de pompare amplasată 

pe Râul Arieş. Apa va fi transportată către amplasament prin intermediul unei   conducte 

îngropate având lungimea de 11,7 km.  

În amplasamentul Proiectului au fost identificate două surse de materiale de construcţie, şi 

anume cariera Sulei (pentru andezite) şi cariera Pârâul Porcului (pentru gresie şi agregate).  

Zona Proiectului este caracterizată de un peisaj deluros, parţial împădurit, cu altitudini între 

500 şi 1.000 metri deasupra nivelului mării şi văi cu adâncimea între 100 şi 200 de metri.  

Figura 5-1 ilustrează infrastructura actuală din jurul Proiectului Roşia Montană şi 

infrastructura planificată, precum şi amprenta la suprafaţă  a Proiectului, la finalul anului 14 

de exploatare.  
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Figura 5-1: Infrastructura Proiectului şi plan de dezvoltare a amplasamentului  
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6 ISTORIC 

6.1 Activitatea minieră 

În zona Proiectului Roşia Montană se desfăşoară activităţi miniere încă din epoca romană, 

însă acestea s-au concentrat în următoarele patru perioade principale:  

 Epoca Romană; 

 Administraţia austro-ungară (sfârşitul secolului 17 şi până în anul 1918); 

 Perioada interbelică (1918 - 1939); şi 

 Epoca modernă (din 1947 până în prezent).  

Deşi filoanele şi breciile cu concentraţie mare de cuarţ din Cetate şi Cârnic au fost exploatate 

atât la suprafaţă cât şi, într-o măsură limitată, în subteran, în perioada romană, majoritatea 

lucrărilor subterane istorice şi vârful de producţie a aurului au fost realizate în timpul 

administraţiei austro-ungare.  

Exploatarea minieră modernă în subteran a fost derulată de Statul Român de la începutul 

anilor 1960 şi a continuat până în 1985. Exploatarea minieră în subteran în această perioadă 

s-a desfăşurat prin extracţie de-a lungul filoanelor individuale de cuarţ (predominant la Orlea, 

Ţarina, Cârnicel, dar şi în Cetate şi Cârnic), precum şi prin abataje în camere şi pilieri în 

breciile şi dacitele din Cetate şi Cârnic. 

In 1970 a început exploatarea în carieră în zona Cetate, cu extracţia de minereu din noi zone 

de exploatare, dar şi cu recuperarea pilierilor rămaşi din zonele anterioare de exploatare in 

corande şi camere cu pilieri. Cariera  a fost extinsă ulterior spre sud-vest, pentru accesarea 

minereului aflat în formaţiunile dacitice din Cetate. Exploatarea în cariera  Cetate a încetat în 

anul 2006. Tot în carieră  s-a exploatat şi versantul vestic al Cârnicului, între anul 2000 şi 

începutul anului 2004. Mai multe detalii cu privire la cele mai recente activităţi derulate cu 

privire la situaţia perimetrului şi la autorizarea Proiectului sunt disponibile în Secţiunea 20-2 

din acest raport.  

6.2 Activitatea de explorare  

În anii 1970 şi 1980, activităţile de explorare s-au derulat sub controlul companiilor române de 

stat S.C. Minexfor S.A. (Minexfor) şi Regia Autonoma a Cuprului Deva - Minvest (Regia 

Deva). Probele colectate în această perioadă au fost adnotate pe planuri şi secţiuni, iar 

analizele aurului şi argintului au fost înregistrate manual în registrele de analize. În 1984, 

Regia Deva a alcătuit un „studiu de fezabilitate”, pe baza informaţiilor rezultate din activităţile 

de explorare derulate până în 1984. De fapt, a fost vorba despre compilarea datelor 

disponibile într-o serie de hărţi, planuri, secţiuni şi tabele.  

In 1992, Minexfor a finalizat un program de foraj cu sape diamantate executând 18 foraje în 

cadrul obiectivului Văidoaia-Jig (Lespedar) pentru a confirma şi extinde descoperirile 

explorărilor anterioare derulate în cadrul obiectivului Văidoaia, iar studiul de fezabilitate 

anterior a fost actualizat în consecinţă.  
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6.3 Studii anterioare 

Primul studiu tehnic important pe care RMGC l-a contractat pentru evaluarea Proiectului şi 

care a luat în considerare o exploatare de dimensiunea celei propuse în prezent, a fost 

Studiul Definitiv de Fezabilitate (SDF) elaborat pentru Proiect de GRD Minproc Limited 

(Minproc) în august 2001, care a presupus o capacitate de producţie de 20 de milioane de 

tone de minereu pe an (Mtpa).    

Ulterior au fost elaborate şi alte studii de către by SNC-Lavalin Engineers and Constructors şi 

IMC, în urma cărora s-a întocmit un Plan actualizat pentru întreaga durata de viaţă a minei, 

plan fundamentat pe o capacitate de producţie mai scăzută, de 13 Mtpa. Apoi, în februarie 

2003, Rygnestad Group LLC (Rygnestad) a elaborat un Raport privind Dezvoltarea 

Proiectului (RDP), care a consolidat lucrările anterioare realizate după SDF.    

In octombrie 2005, RMGC a apelat la Washington Group International Inc. pentru a alcătui un 

SFF (Studiu Final de Fezabilitate) pentru Proiect, pe baza informaţiilor de la diferiţi consultanţi 

ai RMGC, studiu care a fost finalizat în august 2006.  Acesta avea în vedere dezvoltarea a 

patru cariere pe parcursul a 14 ani, cu un continut mediu al aurului (Au) de 1,46 grame pe 

tonă (g/t).  

In mod similar cu numeroase alte operaţiuni existente şi pentru a maximiza fluxul de numerar 

actualizat s-a adoptat un plan de dezvoltare in care minereul va fi procesat în mod selectiv, 

prin procesarea iniţială a minereului cu continut mai ridicat, iar minereul sărac va fi haldat spre 

a fi procesat pe parcursul.Resursele minerale raportate în SFF şi în proiectul tehnic al 

carierelor dezvoltat pentru SFF nu au fost actualizate de atunci şi constituie în continuare 

baza Proiectului şi a evaluării prezentate în acest raport. Totuşi, au fost realizate numeroase 

studii tehnice suplimentare cu privire la alte aspecte ale Proiectului. Astfel, RMGC şi 

consultanţii săi:  

 Au finalizat un program de prelevare de probe din exploatarea existentă şi au elaborat 

un model detaliat al zonelor exploatate;  

 Au întocmit un grafic de exploatare actualizat şi un calcul al investiţiilor  de capital şi al 

costurilor de operare; 

 Au achiziţionat anumite utilaje cu termen lung de fabricatie, care se află în prezent în 

depozite; 

 Au actualizat costurile operaţionale aferente construcţiei, investiţiei de capital cele 

aferente procesării şi diferite aspecte ale proiectului tehnic au fost detaliate;  

 Au continuat procesul de planificare şi de obţinere a datelor aferente obiectivului minier 

cu privire la iazurile de decantare a sterilelor şi estimările costurilor aferente 

construcţiei; şi  

 Au finalizat construcţia primului cartier de strămutare pentru comunitate (la Recea, în 

Alba Iulia) şi predarea locuinţelor către respectivii locuitori de la care fuseseră obţinute 

drepturile de proprietate necesare Proiectului. 

Documentul public cel mai recent referitor la Proiect se intitulează „Raport Tehnic cu privire la 

Proiectul de Exploatare a Aurului de la Roşia Montană, Transilvania, România”, publicat în 

martie 2009 (Raportul Tehnic 2009). 
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Lucrările de mai sus nu au fost compilate într-un singur document, însă se regăsesc într-o 

serie de documente care au fost puse la dispoziţia SRK pentru analiză. Totuşi, indiferent de 

aceste lucrări suplimentare, în general, termenii Proiectului rămân în mare parte cei avuţi în 

vedere în 2005.  

7 GEOLOGIE ŞI MINERALIZAŢIE  

7.1 Geologia regională  

Din punct de vedere geologic, România este formată din patru mari unităţi tectonostratigrafice de 

vârstă Mezozoică  şi din alte ere anterioare, prezente în Carpaţi care străbat ţara de la nord la sud-

vest. În Munţii Apuseni, la nord de Deva, există o zonă de aproximativ 900 km
2 

cunoscută sub 

numele de Patrulaterul Aurifer. Din punct de vedere istoric, aceasta este zona cea mai importantă 

a Europei în producţia de aur. Zăcământul de la Roşia Montană este situat în centrul Munţilor 

Apuseni, în cel mai nordic dintre cele trei aliniamente vulcanice, orientate nord-vest, din 

Patrulaterul Aurifer. Roca gazdă din Mezozoic este alcătuită predominant din şisturi negre 

cretacice şi sedimente  grezoase, deasupra cărora se află sedimente şi tufuri datând din Miocen. 
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Figura 7-1: Geologia regională din zona Roşia Montană  

 

 

7.2 Geologia locală   

Structura geologică a zăcământului Roşia Montană constă din mai multe corpuri mineralizate 

predominant dacitice, situate în cadrul unui complex de maar- diatreme, constând din brecii 

intracrateriale remobilizate, care la suprafaţă sunt prezente sub o formă neregulată, cu 

dimensiuni laterale de peste 2,5 km, Figura 7-2.  Mineralizaţia cuprinde filoane, sulfuri 

diseminate, volburi şi corpuri de brecii. Continuturile variază între 0,5 şi 2,0 g/t Au, cu unele 

continuturi de aur  de peste 30 g/t în filoane şi brecii. Cele mai mari zăcăminte din zonă sunt 

Cetate şi Cârnic, caracterizate de prezenţa  piritei cu granulaţie fină, diseminată în dacitul 

porfiric, care aflorează  pe dealurile dinspre sud ale Văii Roşia, orientată est-vest. 

Împreună, zăcămintele Cetate şi Cârnic reprezintă aproximativ 63% din resursele minerale 

măsurate şi indicate din prezentul raport. Totuşi, există şi alte 6 zăcăminte care contribuie la 
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calculul total al resurselor: Orlea, Carpeni, Cârnicel, Cos, Jig şi Igre. Mineralizaţia din aceste 

zăcăminte este similară celei din Cetate şi Cârnic, constând din pirită de granulaţie fină 

diseminată în dacitul porfiric, zone de brecii subverticale şi intersectii filoniene.  

Structura a jucat un rol important în zacamantul Roşia Montană,  fiind asigurată mai întâi 

dilatarea necesară pentru amplasarea complexului de –maar-diatreme şi în al doilea rând 

permeabilitatea structurală necesara fluidelor  mineralizate. În Proiectul RM au fost 

identificate două tipuri de structuri, falii regionale şi falii specifice pe plan local, asociate cu 

formarea diatremelor.  

Zăcămintele Proiectului sunt localizate într-o zonă extinsă care prezintă alterări hidrotermale 

semnificative. Distribuţia acestor ansambluri este destul de complexă, însă poate fi 

simplificată şi încadrată în următoarele grupuri: alterare clorit-carbonat-smectit, alterare filico-

argilică, alterare QIP (cuarţ – ilit, pirit); înlocuire cuarţ-adular şi silicificare.  

 

Figura 7-2:  Harta geologică a Proiectului Roşia Montană  

 

 

 

7.3 Mineralizaţie 

Mineralizaţia auro-argintiferă a zăcământului  Roşia Montană este asociată în principal cu 

sulfuri, iar aproximativ 80% din aur se găseşte în formă liberă. Pirita şi aurul şi argintul 

asociate acesteia sunt diseminate în corpurile de mineralizaţie, ceea ce reprezintă o 

concentraţie scăzută, şi sunt de asemenea concentrate în filonaşe la scara de 1-10 cm, sub 

formă de volburi. Frecvenţa, intensitatea şi orientarea acestor filonaşe variază, deşi tind să fie 

mai prolifice acolo unde creşte intensitatea alterării; tocmai datorită acestui proces, metalul s-

a concentrat în centrul corpurilor puternic alterate din Cetate şi Cârnic.  

Există diferite tipuri de mineralizaţie în zona Proiectului, astfel:  

1.      Mineralizaţie cantonată în dacite  
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Acest tip de mineralizaţie este caracterizat de zone extinse de sulfuri fin diseminate 

(pirită) cantonate în porfire dacitice. Alterările QIP şi silice-adular sunt trăsături 

distinctive ale dacitelor mineralizate şi cel mai bun indicator al gradului de concentraţie 

a aurului şi argintului. Există de asemenea filoane înguste, situate la mare distanţă unul 

de celălalt, în volburi, însă acestea au concentraţii foarte mici de aur şi argint. Filoanele 

individuale sunt în general înclinate abrupt, sunt discontinue şi au grosimea de sub 1 

m, iar în anumite locuri, aurul din filoane a difuzat în coloanele înguste de brecii 

hidrotermale. O mineralizaţie auriferă semnificativă specifică acestui tip se găseşte în 

Cetate, Cârnic, Carpeni, Găuri, Cos şi alte părţi din zona Văidoaia.   

2.        Zone de brecii subverticale intersectând corpuri dacitice intruzive:  

Aceste brecii mineralizate au de obicei o litologie mixtă şi se consideră că reprezintă 

brecii freato-magmatice controlate structural. Mineralizaţia apare în zone de alterare 

silicificate puternic, care conţin cantităţi mici spre moderate de sulfuri cu granulaţie fină 

diseminate  atât în matricea cât şi în clastele breciei. Această mineralizaţie se 

întâlneşte atât în Cetate cât şi Cârnic.  

In zonele limitrofe ale breciilor polimictice se află o zonă de brecii fisurate monomictice, 

care cuprind adeseori blocuri unghiulare de dacit într-o matrice de particule fine de rocă 

provenite din corpurile de brecii polimictice. Acestea sunt  localizate in zone in care s-

au format fisuri în breciile polimictice, care au condus la brecifieri în dacitele din jur sau  

blocurile de dacitadiacente  prăbuşite în coloanele sau dyke-urile de brecii. Aceste 

zone de brecii fisurate au crescut adesea permeabilitatea şi prin urmare au permis 

trecerea fluidelor  mineralizate şi au devenit bogat mineralizate. La Cârnic există un 

volum semnificativ al acestui tip de breciere, la corpul din brecia polimictică 

principală. Acesta coincide cu o zonă de breciere hidrotermală bine mineralizată şi o 

zonă exploatată intens în trecut, prin corande mari (abataje).  

3.       Mineralizaţie auro-argintiferă diseminată şi cantonată în filoanele din breciile 

intracrateriale:   

O mineralizaţie auro-argintiferă semnificativă este cantonată în breciile intracrateriale 

care înconjoară intruziunile dacitice. Această mineralizaţie este caracterizată de 

silicifiere şi pirită fin diseminată, dar şi de filoane puţin frecvente şi în general înguste 

(sub 1 m). Exemple ale acestui tip de mineralizare sunt întâlnite în Cârnicel, Văidoaia, 

Jig (cunoscut şi sub numele de Lespedari), Igre, Orlea şi Ţarina. 

4.      Mineralizaţie cantonată în coloanele de brecii diatreme: 

Acest tip de mineralizaţie este cantonat în coloanele de brecii subverticale din 

complexul de diatreme la Igre şi Jig şi este caracterizat de o silicifiere intensă şi 

generalizată atât în matricea cât şi în clastele breciei. Pirita diseminată este de 

asemenea răspândită în matrice şi claste şi uneori înlocuieşte complet clastele de 

şisturi negre. Au fost identificate şi zone de rodocrozit, întâlnite în matricea breciei.  

 

5.        Mineralizaţie cantonată în sedimentele cretacice: 

Această mineralizaţie a fost identificată la Igre, Găuri, Cârnic Est şi Cos. Mineralizaţia 

apare  la contactul dintre breciile intracrateriale şi sedimentele cretacice şi este de 

obicei cantonată în şisturi, gresii şi mai puţin frecvent în conglomerate. Acest tip de 

mineralizatieeste caracterizat atât de silicifiere cât şi de pirită de granulaţie fină 

diseminată, pervazivă , iar în unele zone (Igre, Găuri şi Cârnic Est) de brecii fisurate 
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hidrotermale, care variază de la brecii fisurate cu lăţime de câţiva mm, larg spaţiate, 

sub formă de pânză de păianjen, la brecii mai intense de tip mozaic (puzzle). Clastele 

sunt întotdeauna unghiulare şi alcătuite din sedimente specifice pe plan local. 

Brecierea poate avea grosimea de peste 50 m şi tinde să fie mai intensă la contactul 

dintre breciile intracrateriale şi sedimentele cretacice. Matricea breciei este de obicei 

poroasă şi cristalină, au fost observate benzi coliforme şi până la cinci faze de 

mineralizare. Mineralizaţia este dominată de carbonat (calcit şi rodocrozit), cuarţ şi 

pirită cu galenă şi sfalerit destul de prezente şi mai rar calcopirită.  

 

Prin intermediul studiilor petrografice s-a identificat aur în mai multe probe, sub formă de 

electrum. Aurul este prezent sub formă de incluziuni fine (4 µm) în pirită, granulaţii fine (până 

la 25 µm) concrescute şi depuse peste sulfosăruri de Argint şi telururi. S-au observat de 

asemenea granulaţii mai mari (până la 100 µm) concrescute cu carbonat şi baritină, forajele 

intersectând local unele formaţiuni grosiere (1 cm). Electrumul este adesea asociat cu cuarţ, 

galenă şi sfalerit şi are o granulaţie care variază între 0,537 şi 0,763 (Leach & Hawke, 1997). 

8 TIPUL ZĂCĂMÂNTULUI 

Mârza et al. (1997) au stabilit faptul că zăcământul de la Roşia Montană este unul epitermal 

de adâncime mică. Mai recent, acesta a fost interpretat ca un zăcământ epitermal de 

adâncime moderată(Sillitoe and Hedenquist, 2003) care a evoluat de la un sistem epitermal 

de adâncime mică la un sistem epitermal de adâncime moderată.  

Litologia din interiorul complexului de diatreme este dominată de brecii, incluzând brecii 

freato-magmatice şi brecii remaniate depuse în mediu subacvatic, intruse de o serie de 

corpuri sub-vulcanice, de dacite porfirice. Aceste intruziuni sunt interpretate ca fiind de vârstă 

neogenă şi sunt denumite, informal, dacitul de Cetate şi dacitul de Cârnic (masivele Cetate şi 

Cârnic). Corpurile de dacit sunt interpretate ca fiind intruse vertical în breciile diatreme şi s-au 

extins lateral la niveluri mai puţin adânci, formând domuri la suprafaţă. O interpretare 

alternativă este că s-a produs o singură intruziune dacitică majoră care s-a separat în cele 

două corpuri dacitice distincte Cârnic şi Cetate, printr-o falie de decroşare orientată nord-est.  

9 EXPLORARE 

Aşa cum s-a menţionat anterior, întreaga activitate de colectare a datelor de explorare în 

zona Proiectului Roşia Montană înainte de 1998 a fost realizată de companii de stat. Totuşi, 

începând cu 1998, explorarea a avut loc sub coordonarea RSG, în strânsă colaborare cu 

personalul şi managementul RMGC. Acestea sunt datele utilizate în vederea estimării 

resurselor minerale prezentate în acest raport şi, prin urmare, secţiunile următoare cuprind 

comentarii cu privire la aceste date.  

Toate activităţile de ridicări topografice pentru lucrările subterane şi pentru foraje aferente 

Proiectului se raportează   in sistemul Stereo70. Ortofotoplanurile au fost realizate de RMGC 

în cadrul studiului de fezabilitate, studiul topografic fiind realizat de Spectrum Survey and 

Mapping (Spectrum) din Perth, Australia. In 2010, Fugro a realizat un studiu topografic prin 

intermediul tehnologiei LiDAR care l-a înlocuit pe cel anterior.  

Programul de explorare propriu-zis a constat din foraje cu circulaţie inversă (reverse 

circulation – RC) şi cu carotaj continuu cu sape diamantate (DD) de la suprafaţă, precum şi 
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colectarea de probe brazdă din toate galeriile subterane transversale şi orizontale 

accesibile.. Au fost întreprinse şi activităţi de colectare de probe brazdă de la suprafaţă, 

pentru a extinde baza de date existentă. Pe parcursul anului 2000 s-a derulat un program de 

foraje subterane executat prin foraj cu sape  diamantate (DD) de la orizontul 714, cel mai jos 

nivel accesibil din lucrările subterane din Cetate şi Cârnic.  

Colectarea de probe brazdă a fost realizată la intervale de 1 m, din toate galeriile accesibile şi 

sigure din zăcământul de la Roşia Montană , precum şi din  puţuri geologice de suprafaţă. 

Lăţimile şi adâncimile fiecărui canal au fost măsurate, iar probele au fost cântărite sistematic 

înainte de ambalarea finală a acestora, pentru a menţine o dimensiune unitară a probelor şi 

pentru a evita neconcordanţele de eşantionare în tipurile de rocă mai dură. Greutatea medie 

a probelor a fost menţinută la 3,7 kg. În total, compania a prelevat probe din aprox. 1.688 

aliniamente de probare, totalizând 71.952 m de probe brazda, astfel rezultând o reţea de 

probare la intervale de aprox. 30 m, în corpul principalelor zăcăminte. 

Amploarea lucrărilor subterane a fost determinată pe baza planurilor istorice digitalizate. 

Ridicările topografice de verificare a gurilor de mină şi a galeriilor orizontale localizate în 

cadrul lucrărilor din subteran, a confirmat acurateţea hărţilor. În plus, pe parcursul procesului 

de validare efectuat de Spectrum, s-au ridicat topografic toate aliniamentele de probare, de 

început si terminale  şi ulterior au fost comparate cu punctele înregistrate în baza de date 3D 

a probelor brazdă colectate din subteran.   

După mai 2005, au fost efectuate foraje geotehnice suplimentare şi s-au colectat alte probe 

brazdă din subteran. Datele au fost colectate după data de referinţă utilizată pentru calculul  

resurselor minerale prezentate în acest raport, însă nu sunt considerate informații importante 

în contextul dimensiunii pe care o are baza de date şi nu au fost realizate studii suplimentare 

pentru estimarea resurselor care să le includă.  

10 FORAJE 

Baza de date  a RSG, pe care se bazează estimarea resurselor minerale prezentată în acest 

raport, cuprinde date din  următoarele foraje (în plus faţă de datele provenite de la colectarea 

de probe subterane prezentată mai sus):  

 348 foraje DD totalizând aprox. 31.905m 

 629 foraje RC totalizând aprox. 75.436m 

 131 foraje combinateexecutate prin forare cu circulaţie inversă si cu carotieră 

diamantată, totalizând aprox. 29.237m 

Forajele au fost realizate de Genfor SRL, filiala română a RB Drilling Ltd.  Compania a utilizat 

o serie de instalaţii de forare cu circulaţie inversă (RC), cu sape diamantate (DD) şi 

multifuncţionale, incluzând: instalaţie de forare cu circulaţie inversă Shramm T985, T64 şi 

T66, instalaţie de forare multifuncţională Warman UDR1000, instalaţie de forare 

multifuncţională G&K 850, instalaţie de forare cu circulaţie inversă Edson 6000, instalaţie de 

forare multifuncţională KL400, instalaţie de forare cu circulaţie inversă Drill Tech DK40, 

instalaţie de forare cu circulaţie directă Longyear 44 şi instalaţie de forare cu circulaţie directă 

RB57. Carotele rezultate includ PQ (1%), HQ (42%) şi NQ (57%).  

In toate forajele executate la suprafaţă şi în subteran au fost efectuate masuratori de 

deviereprin folosirea de camere foto single shot Eastman sau Sperry Sun, la intervale de 
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aprox. 50m .  Datorită condiţiilor solului, multe foraje executate prin circulaţie inversă au 

trebuit să fie masurate prin interiorul prăjinii de foraj, astfel că s-au realizat doar măsurători 

ale înclinaţiei şi nu măsurători ale înclinaţiei şi azimutului. Unele foraje RC au fost masurate 

după îndepărtarea sapei de foraj, folosind tuburi din PVC pentru protejarea camerelor 

Eastman. În aceste cazuri, tubulatura din PCV a fost coborâtă în gaură cât mai adânc posibil 

și s-au făcut fotografii la intervale de 50 m. În plus, Spectrum a ridicat topografic toate 

amplasamentele forajelor. Recuperajul carotelor a fost calculat prin compararea lungimii 

măsurate a carotei recuperate, cu intervalul forat. Recuperajul carotelor  din baza de date 

depăşeşte în medie 95%, cu excepţia forajelor geotehnice executate în 2002, când 

recuperajul a fost în medie de 86%. SRK consideră că recuperajul carotei este acceptabil. În 

cazul forajelor cu DD, acolo unde au existat condiţii precare ale solului, s-a folosit un tub 

carotier triplu, recuperându-se carote la intervale de sub trei metri şi s-a folosit noroi de foraj 

special pentru maximizarea calităţii carotei. Întreaga carotă a fost fotografiată înainte de 

probare.  

Carota recuperată ca urmare a forajului DD a fost marcată la intervale de 1 m şi probată prin 

folosirea unui firestrău diamantat pentru a produce probe având jumătate din  carota. 

Probelecolectate din foraje RC au fost colectate sistematic la intervale de 1m, fiind divizate 

folosind un divizor Riffle Jones. Au fost prelevate proble duble cu ajutorul divizorului, la fiecare 

a 20-a  probă. Sacii cu detritus de foraj au fost cântăriţi sistematic înainte de trecerea sub-

probelor prin divizorul Jones. Greutăţile probelor au fost măsurate în mod sistematic metru cu 

metru, ca parte a procedurilor standard de foraj cu circulaţie inversă.  

In prezent, forajele de suprafaţă alcătuiesc o reţea de aproximativ 80 x 80 m care acoperă 

cea mai mare parte a zonelor mineralizate ale zăcământului, cu zone frecvente de foraje de 

îndesire care reduc spaţierea reţelei la 40 x 40 m, în medie. Forajele subterane au permis 

explorarea adecvată a zonelor din care nu s-au putut colecta probe brazdă sau care 

prezentau densitate redusă a forajelor de la suprafaţă. 

 

11 PREGĂTIREA PROBELOR, ANALIZA ŞI CONTROLUL EXTERN  

Aşa cum s-a menţionat mai sus, carota recuperată ca urmare a executării forajului DD a fost 

înjumătăţită şi probataă la intervale de 1m, o jumătate din carotă fiind depozitată într-o 

carototecă, iar cealaltă jumătate a fost trimisă la laborator. În cazul forării cu circulaţie inversă 

(RC), s-a folosit un divizor Jones pentru a reduce proba trimisă la laborator la o optime din 

volumul de probă recuperat din foraj, restul de probă fiind depozitat.  

În scopul controlului calităţii, au fost prelevate probe duplicat aleatorii (10%), în sensul că o 

probă prelevată din pulverizatorul LM5 a fost porbata şi analizată de două ori, precum şi 

probe obţinute prin divizare secundară (aprox. 10%), în sensul că au fost prelevate două 

probe individuale din pulverizatorul LM5. 

Probele au fost pregătite şi testate în cadrul laboratorului construit special în cadrul 

amplasamentului, administrat de către SGS Ltd. (fostul Analabs Pty. Ltd.), un grup de 

laboratoare de analiză acreditate internaţional.  

Toate probele prelevate din foraje şi probele brazdă au fost concasate şi măcinate, astfel 

incat 85% din materialul macinat să poată trece prin sita de 75 de microni, din cadrul unui 
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pulverizator LM5. Carotele au fost concasate cu ajutorul unui concasor cu fălci înainte de 

pulverizare. Din bolul LM5 au fost prelevate probe de 300 g, restul din cantitatii  probei fiind 

depozitat. Probele finale de 50 g s-au analizat cu metoda docimazica, finalizata in absorbtie 

atomica. O şarjă normală este alcătuită l dintr-o baterie de 50 de  probe, cuprinzând 40 de 

probe originale, 4 probe duplicat, 3 probe obţinute prin divizare secundară, 2 probe standard 

şi o probă blank. Pril-ul rezultat din topire a fost introdus în aqua regia pentru a se dizolva 

aurul şi argintul iar  soluţia a fost apoi analizată prin absorbtie atomica (AA)AAS şi rezultatele 

au făcut obiectul unui calcul invers pentru obţinerea rezultatului analizelor probelor.  

Probe de control extern au fost trimise şi la laboratoare externe; în total, au fost verificate 

aprox. 1.500 de probe în laboratoare externe, la SGS (Analabs) în Perth şi ALS Chemex 

(Bondar Clegg) în Canada.  

A fost utilizată o varietate de tipuri de probe pentru generarea unui set de date de analiză a 

sulfatului. Deşi distribuţia analizelor sulfatului acoperă zăcămintele planificate a fi exploatate, 

zonele cu continut ridicat nu sunt bine reprezentate. Având în vedere importanţa analizei 

sulfatului în algoritmele de recuperare metalurgică, aplicate în determinarea veniturilor, şi 

chiar dacă SRK consideră că ipotezele luate în calcul de Gabriel Resources în scopul 

planificării producţiei sunt corespunzătoare, SRK a recomandat companiei Gabriel Resources 

să execute lucrări suplimentare înainte de începerea exploatării miniere, pentru a confirma că 

zonele puternic alterate nu prezintă un raport sulfură/sulfat substanţial diferit. Deoarece 

minereurile cu sulfuri sunt mai refractare, o creştere a raportului sulfură/sulfat ar duce la 

scăderea gradului de recuperare metalurgică şi viceversa.  

Din ianuarie 1998, au fost realizate în total 6.213 de încercări pentru determinarea greutăţii 

specifice, atât pe probele colectate din carotele recuperate ca urmare a forajelor DD, cât şi pe 

probele obţinute manual din galeriile subterane.  Încercările au fost făcute  în cadrul 

laboratorului Cepromin din Deva, România, un laborator deţinut anterior de statul român 

înainte de privatizare.  

Probele au fost colectate, iar datele înregistrate în funcţie de locaţia , de litologia, şi  tipologia 

zonei mineralizate  precum şi de intensitatea alterării. Probele prelevate din forajele DD au 

fost pregătite prin tăierea capetelor unor bucăţi de aprox. 15 cm din jumătatea de carotă.  

Determinarea greutăţii specifice s-a făcut prin metoda standard a imersiei în apă, fiecare 

probă fiind acoperită cuceară înainte de imersiune. Probele standard de laborator au fost 

utilizate pentru calibrarea cântarului înainte de fiecare măsurătoare. Toate probele au fost 

returnate pe amplasament şi plasate la loc în lada carotei, fără îndepărtarea învelişului de 

ceară, pentru evidenţe. Rezultatele sunt furnizate printr-un borderou, iar măsurătoarea 

greutăţii specifice este raportată cu două zecimale. 

SRK consideră că procedurile de preparare, manipulare şi analiză a probelor îndeplinesc un 

standard suficient de ridicat şi sunt adecvate pentru a susţine calculul resurselor minerale 

raportate. 

12 VERIFICAREA DATELOR  

Toate probele brazdă colectate de la suprafaţă şi din subteran, chipsurile RC şi carotele DD 

au fost înregistrate din punct de vedere geologic în baza de date a probelor de la nivelul 

RMGC. Înregistrarea geologică a fost realizată la fiecare metru, cu o atenţie deosebită 

acordată  tipului de oxidare, tipului de rocă, compoziţiei tectonice/structurale, intensităţii 
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filoanelor, intensităţii alterării, conţinutului de sulfuri şi umidităţii. În plus, au fost înregistrate 

numărul corandelor şi /sau numărul probelor insuficiente. De asemenea s-au întocmit hărţi  

geologice detaliate ale intervalelor probate şi a secţiunilor de drum expuse. 

În perioada 1998 – 2000, când a avut loc faza de conturare a resurselor, peste 1500 de de 

probe de control extern au fost trimise la SGS (Analabs) în Perth, Australia, cât şi la ALS 

Chemex (fostul Bondar Clegg) Laboratories în Vancouver, Canada, pentru o verificare 

independentă a analizelor de laborator. După anul 2000, loturi regulate de probe de control 

extern (în total 104 probe) au fost trimise lunar la SGS şi ALS Chemex ca parte a procesului 

obişnuit de asigurare şi control al calităţii. 

Colectarea probelor  brazdă şi datele colectarea probelor din foraje reprezinta metodologii 

diferite de probare, iar comparaţiile între cele două seturi de date au fost necesara si 

acceptata în baza de date finalăde explorare, utilizată în Procedura de Estimare a Resurselor 

Minerale. O investigaţie detaliată care compară diferitele tipuri de date a fost finalizată ca 

parte a studiului de fezabilitate din 2001. 

În 2002 şi respectiv 2004 au fost finalizate în total 34 de perechi de foraje, reprezentând 

foraje „gemene”. Majoritatea forajelor gemene din 2002 au fost executate pentru efectuarea 

de teste specifice ale forajelor pre-existente; totuşi, unele au fost re-executări ale unor foraje 

pentru care nu se atinsese adâncimea dorită. Rezultatele acestor foraje gemene au întărit 

concluzia potrivit căreia, deşi există un grad ridicat de variaţie la nivel local, nu există mari 

divergenţe între forajul primar şi cel de al doilea. Mai exact, deoarece baza de comparaţie 

este crescută, gradul de variaţie este redus semnificativ.  

Datele forajelor puse la dispoziţie au fost analizate şi validate de RSG înainte de a fi 

compilate într-o formă adecvată pentru evaluarea resurselor. Validarea bazei de date a inclus: 

verificarea locatiilor prelevărilor de probe brazdă din subteran şi la suprafaţă în raport cu 

locaţiile lucrărilor subterane ridicate topografic; ajustarea locaţiilor brazdelor de suprafaţă care 

au fost observate că deviază foarte mult faţă de ridicarea topografică; asigurarea 

compatibilităţii datelor privind adâncimea totală a forajului în fişierele din baza de date privind 

gura forajului, ridicarea topografică, analizele chimice şi datele geologice; verificarea datelor 

aferente ridicării topografice a forajului pentru identificarea devierilor neobişnuite sau 

suspecte în adâncimea forajului; asigurarea integrităţii datelor secvenţiale privind adâncimea 

forajului şi datele de interval din fişierele  cu ridicare topografică, analiza chimică şi datele 

geologice; verificarea analizelor privind concentraţiile ridicate din câmpurile de analiză 

primară a aurului şi argintului în raport cu buletinele de analiză de laborator; înlocuirea 

analizelor sub limita de detecţie de 0,005g/t Au şi 0,5g/t Ag, inserarea datelor alfanumerice şi 

a blank-urilor pentru intervalele neprobate cu valori scăzute ale concentraţiilor nominale; 

verificarea codurilor privind litologia şi alterările; şi eliminarea informaţiilor neesenţiale din 

fişierele din bazele de date validate .  

Nu au fost identificate anomalii în verificările manuale încrucişate ale datelor de analiză 

digitale şi certificatele de analiză fizice; baza de date finală privind resursele cuprinde în total 

1.108 foraje(cu un metraj de 136.578 m) şi 1.688 probe brazdă (cu un metraj de 71.952m).   

In concluzie, în opinia SRK, au fost utilizate proceduri adecvate de verificare şi, drept urmare, 

SRK consideră că atât cantitatea cat şi calitatea datelor disponibile sunt  suficiente pentru a 

susţine calculul resurselor minerale la nivelul de încredere pe care îl presupune clasificarea 

utilizată în secţiunea 14 de mai jos.  
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13 PROCESAREA MINEREULUI ŞI TESTAREA METALURGICĂ  

Comentarii cu privire la procesarea minereului şi testele metalurgice sunt prezentate în 

Secţiunea 17 de mai jos.  

14 CALCULUL RESURSELOR MINERALE 

14.1 Introducere 

Această secţiune a raportului prezintă Situaţia Resurselor Minerale auditată de SRK, care se 

bazează pe calculul resurselor minerale obţinut de RSG pentru SFF în anul 2005, precum şi 

comentariile aferente ale SRK. Mai precis, SRK nu a recalculat în mod independent estimarea 

resurselor minerale pentru Proiectul Roşia Montană, însă a analizat şi comentat cantitatea şi 

calitatea datelor care au stat la baza calculului precum şi metodologiile utilizate de RSG 

pentru calculul  raportat şi, în acest sens, a întreprins o serie de calcule de verificare pentru a 

fundamenta Situaţia Auditată a Resurselor Minerale. 

14.2 Modelarea geologică  

Spectrum Survey a generat un model wireframe 3-D al topografiei de suprafaţă pe baza 

ortofotogramelor şi a releveului topografic. Modelul wireframe (cu vizualizarea tuturor 

muchiilor obiectului tridimensional) este destul de apropiat de modelul gurilor de foraj şi oferă 

o reprezentare detaliată a crestelor, văilor şi întreruperilor topografice.  

Un model tridimensional al lucrărilor si golurilor subterane a fost elaborat de personalul tehnic 

al RMGC, model care a fost aplicat pentru a permite includerea zonelor exploatate  în 

procedura de calcul a resurselor. Concret, volumul relativ al fiecărui bloc individual, afectat de 

golul subteran, a fost calculat şi aplicat pentru a reduce volumul blocului şi ulterior tonajul. 

Modelul estimează că lucrările miniere subterane anterioare au extras aproximativ 2,02 

milioane de metri cubi de minereu potenţial.  

Referitor la zăcământul propriu-zis, litologia, alterarea şi delimitarea domeniului mineralizat au 

fost interpretate şi modelate în 3D folosind procedura de vizualizare a tuturor muchiilor 

(wireframe), iar datele au fost utilizate pentru a încadra  calculul  resurselor în limite mai 

stricte. Această modelare a fost finalizată iniţial de personalul tehnic al RMGC în 2002 şi apoi 

validată în detaliu de RSG folosind pachetul software Vulcan. Aceste interpretări au fost 

analizate folosind datele privind forajele noi şi probele colectate între 2002 şi 2005 şi încă 

sunt considerate a fi reprezentative în mod adecvat pentru mineralizaţie.  

Abordarea generală adoptată pentru elaborarea interpretării privind zonele de mineralizaţie s-

a bazat, în parte, pe litologiile şi pe alterările înregistrate, dar s-a concentrat în principal pe 

captarea acelor regiuni de mineralizaţie  auriferă anomală, pe baza unui continut minim limita 

de conturare mai scăzut de 0,3g/t Au. S-a constatat că, peste acest nivel, continuitatea 

mineralizaţiei este întreruptă.  

Zonele finale de mineralizaţie modelate utilizate pentru această estimare sunt prezentate în 

Figura 14-1 de mai jos. 



SRK Consulting  Proiectul Rosia Montana– Raport 

 

43-101 Octombrie 2012 RO (2) Octombrie 2012 
Pagina 27 din 97 

 

Figura 14-1: Zone mineralizate modelate 

 

Zona Proiectului a fost sub-împărţită în nouă zone de estimare, bazate în principal pe 

distribuţia spaţială a centrelor istorice de exploatare. Zonele de estimare confirmă studiile 

anterioare şi permit raportarea eficientă a modelului de resurse, însă nu reprezintă schimbări 

unice sau importante în geologie şi/sau caracteristicile privind concentraţia mineralelor. 

Acestea sunt ilustrate în Figura 14-2 de mai jos. 
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Figura 14-2: Zone de estimare 

 

Modelul de alterare împarte mineralizaţia în zone de alterare cuarţ-adular sau silice (SIK), şi 

respectiv zone cu alterare cuarţ-adular redusă sau zero (NSIK). Mai exact, atunci când 

alterarea silicică şi potasică a fost înregistrată ca fiind moderată, puternică sau intensă, 

clasificarea a fost SIK, în timp ce restul zonelor au fost clasificate drept NSIK. A fost modelat 

şi un al treilea tip de alterare (QIP), care cuprinde zone de alterare cuarţ-ilită-pirită care este 

de fapt o zonă intermediară între zonele cuarţ-adular (SIK) şi cele argilice. Acest cod 

intermediar de alterare a fost utilizat doar în Cetate şi Cârnic. Regiunile de alterare puternică 

cuarţ-adular sunt de asemenea modelate în regiunea Cârnic.  

În Cetate, zona de alterare QIP este interpretată ca fiind subverticală, cu o decroşare NE-SV. 

În Cârnic, zonele SIK separate anterior au fost combinate într-o singură zonă QIP. Aceste 

zone sunt interpretate ca  fiind concrescute spre nordul Cârnicului, iar zona SIK/QIP care 

traversează Găuri şi Cetate cel mai probabil se extinde până la Jig, în direcţia nord-est de-

alungul decroşării. În Orlea şi Carpeni sunt interpretate zone de alterare cu orientare est- 

vest. La Igre, alterarea SIK a fost interpretată ca fiind asociată cu structura şi breciile 

polimictice.   

În final, a fost realizată şi o codificare a durităţii (importantă din punctul de vedere al 

procesării), care a fost aplicată la diferitele tipuri de alterare. Această codificare împarte 

zăcământul în următoarele categorii de duritate: ridicată, medie şi scăzută. În rezumat, 

duritatea a fost modelată în zona Proiectului astfel:  
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 Părţi din Carpeni (dacite) au fost modelate ca având o duritate medie. 

 Părţi din dacitele din Cetate şi breciile polimictice au fost modelate ca având o duritate 

medie şi ridicată.  

 Părţi din dacitele din Cârnic au fost modelate ca având o duritate medie şi ridicată. 

 Părţi din Igre au fost modelate ca având o duritate medie.  

 Tot materialul SIK din Jig este considerat a avea duritate ridicată.  

 Restul din Orlea, Carpeni, Cetate, Cârnic, Carnicel, Jig, NSIK, şi Igre este considerat a 

avea o duritate scăzută.  

14.3 Analiza statistică 

14.3.1 Introducere 

RSG a întreprins analize statistice detaliate ale datelor referitoare la conţinutul de aur, argint 

şi sulf din structurile geologice, pentru a pregăti calculul resurselor. Această analiză a fost 

efectuată pe probe compozite prelevate din intervale regulate de 5m, atât din probele din 

foraje cât şi din probele brazdă. Fiecare probă a fost codificată în funcţie de locaţia sa 

geografică („regiune”), litologie, ansamblu de alterare şi zonă mineralizată.  

În plus, în sensul realizării calculului de resurse, baza de date cu forajele executate şi baza de 

date cu rezultatele probelor  brazdă prelevate au fost combinate pentru alcătuirea unei baze 

de date combinate a probelor. Din acest punct de vedere, toate statisticile, variografia şi 

estimarea au fost realizate folosind această bază de date combinată, cu excepţia cazurilor în 

care se prevede altfel în mod explicit.  

Pentru datele compuse referitoare la conţinutul de aur, argint şi sulf, au fost compilate 

statistici descriptive, histograme şi grafice de probabilitate, grupate pe regiuni şi domenii de 

alterare. Acestea au fost utilizate pentru a evalua caracteristicile statistice ale seturilor de 

date, pentru a determina o metodă adecvată de interpolare a continutului resurselor şi pentru 

a facilita selecţia continuturilor ridicate, dacă este necesar.  

SRK consideră că abordarea RSG cu privire la plafonarea unor continuturi exceptionaleeste 

una adecvată, având în vedere distribuţia aleatorie a continuturilor cu valori excepţionale.   

14.3.2 Aur 

Statisticile descriptive ale datelor compozite referitoare la continutul aurului, împărţite pe 

regiuni şi domenii de alterare, sunt prezentate în Tabelul 14-1 de mai jos. Domeniile QIP/SI şi 

SIK au cele mai mari continuturii medii de aur, în timp ce domeniul SIK din Jig are cel mai 

ridicat  continut total  a aurului. Domeniul 9 Igre are cel mai scăzut continut mediu a aurului. 

Variabilitatea normalizată a continuturilor, indicată de coeficientul valorilor de variaţie (CV; 

calculat prin împărţirea deviației standard la media aritmetică), este cea mai mare pentru 

Carpeni şi Cetate NQIPSI, comparativ cu celelalte seturi de date.  
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Tabelul 14-1: Rezumat statistici – Aur  

 Orlea Carpeni Cetate Gauri Carnicel Cârnic 

 SIK NSIK Toate QIPSI NQIPSI Est Toate Toate  QIPSI NQIPSI 

Cantitate 962 1.139 1.819 5.200 3.982 829 143 967 6.941 3.861 

Minim 0,01 0,019 0,005 0,016 0,009 0,02 0,013 0,006 0,01 0,005 

Maxim 
48,18 46,85 272,34 179,80 168,59 30,53 5,80 63,22 

112,1
2 129,47 

Medie 1,39 0,69 0,91 1,44 0,79 0,81 0,51 0,93 1,49 0,77 

Mediană 0,80 0,36 0,39 0,63 0,35 0,40 0,24 0,48 0,84 0,38 

Deviația 
standard 2,56 2,01 6,64 4,87 4,41 1,60 0,81 2,64 3,27 3,10 

Varianţie 6,55 4,05 44,12 23,72 19,42 2,54 0,65 6,99 10,70 9,62 

Coeficient 
de variaţie 1,84 2,91 7,33 3,39 5,56 1,96 1,59 2,83 2,19 4,02 

 Jig Igre 
Halde 

de 
sterile 

 SIK NSIK 4 5 6 7 8 9 10 toate 

Cantitate 266 114 194 132 127 215 418 68 37 167 

Minim 0,063 0,005 0,013 0,005 0,005 0,042 0,006 0,014 0,03 0,02 

Maxim 25,29 3,12 7,29 9,88 5,83 25,06 27,44 2,04 8,33 4,23 

Medie 2,80 0,60 1,05 0,89 0,62 1,38 0,85 0,31 1,02 0,62 

Mediană 2,17 0,37 0,67 0,64 0,31 0,59 0,35 0,20 0,28 0,50 

Deviația 
standard 2,63 0,66 1,14 1,25 0,88 2,33 2,22 0,34 1,78 0,52 

Varianţie 6,93 0,43 1,29 1,57 0,78 5,44 4,93 0,11 3,16 0,28 

Coeficient 
de variaţie 0,94 1,10 1,09 1,41 1,43 1,69 2,60 1,08 1,75 0,85 

 

Graficele de probabilitate din Figura 14-3 de mai jos indică faptul că toate seturile de date 

formează repartiţii asimetrice pozitive specifice zăcămintelor de aur.  
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Figura 14-3: Grafice de probabilitate ale datelor compozite referitoare la continutul 

de aur  
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14.3.3 Argint 

Statisticile descriptive ale datelor compozite referitoare la continutul argintului, împărţite pe 

regiuni şi domenii de alterare, sunt prezentate în Tabelul 14-2 de mai jos. Domeniile QIP/SI şi 

SIK au cele mai mari continuturi medii de argint, în timp ce domeniul SIK din Jig are cel mai 

ridicat grad total de continut a argintului, urmat de QIPSI Cetate şi QIPSI/SI Cârnic. Domeniul 

9 Igre are cel mai scăzut continut medie a argintului. Variabilitatea normalizată a gradelor de 

continut, indicată de coeficientul valorilor de variaţie, este cea mai mare pentru QIP-SI Cetate, 

comparativ cu celelalte seturi de date 

Tabelul 14-2: Rezumat statistici- Argint 

 Orlea Carpeni Cetate Gauri Carnicel Cârnic 

 SIK NSIK Toate QIPSI NQIPSI Est Toate toate 
QIP
SI şi 
SI 

NQIPSI 

Cantitate 
962 1,139 1,819 5,198 3,982 829 143 967 

6,94
1 3,861 

Minim 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Maxim 
14,6 63,2 85,9 665,6 246,6 128,6 38,2 98,0 

269,
6 156,0 

Medie 2,2 1,9 2,0 9,2 3,4 2,7 3,1 9,5 9,8 5,6 

Mediană 2,0 1,8 1,4 3,6 2,0 2,0 2,2 6,4 6,8 3,2 

Deviere 
standard 1,3 2,3 3,3 22,5 7,9 5,0 4,4 10,3 11,9 8,4 

Variaţie 
1,6 5,4 10,6 507,4 61,7 24,6 19,0 106,6 

140,
9 70,3 

Coeficient 
de variaţie 0,6 1,2 1,6 2,5 2,3 1,9 1,4 1,1 1,2 1,5 

 Jig Igre 
Halde 

de 
sterile 

 SIK NSIK 4 5 6 7 8 9 10 toate 

Cantitate 266 114 194 132 127 215 418 68 37 167 

Minim 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Maxim 395,8 68,4 22,4 45,2 52,0 138,4 50,8 28,2 15,6 16,7 

Medie 26,9 5,2 3,2 6,5 3,2 4,4 2,5 1,5 2,9 4,1 

Mediană 14,2 3,3 2,2 4,6 2,0 2,8 2,0 0,9 2,4 3,5 

Deviere 
standard 40,5 7,6 2,9 6,0 5,4 9,9 3,5 3,4 2,9 2,4 

Variaţie 1640,2 58,4 8,4 35,8 29,5 98,0 12,2 11,8 8,3 5,6 

Coeficient 
de variaţie 1,5 1,5 0,9 0,9 1,7 2,2 1,4 2,3 1,0 0,6 

 

Ca şi în cazul datelor compuse referitoare la aur, graficele de probabilitate ale acestor seturi 

de date, ilustrate în Figura 14-4 de mai jos, indică faptul că majoritatea formează repartiţii 

asimetrice pozitive specifice zăcămintelor de argint.  
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Figura 14-4: Grafice de probabilitate ale datelor compuse referitoare la continutul de 

argint 

14.3.4 Sulf 

Datele statistice privind continutul total de sulf sunt prezentate în Tabelul 14-3 de mai jos. Se 

observă o variabilitate scăzută pentru seturile de date referitoare la continutul de sulf în Orlea 

şi Igre, regiunea Orlea manifestând doar o uşoară asimetrie, în timp ce setul de date pentru 

Igre arată o asimetrie pozitivă semnificativă şi un comportament bi-modal, datorită grupării 

zonelor de mineralizaţie.  

Tabelul 14-3: Rezumat statistici – Sulf 

 Total Orlea Carpeni Cetate Carnicel Cârnic Jig Igre Tarina 
Neinclu
s într-o 
regiune  

Cantitate 8.672 712 530 3.048 176 3.149 39 969 4 45 

Minim 0,01 0,06 0,09 0,02 0,15 0,01 0,01 0,01 0,3 0,03 

Maxim 15,45 4,03 3,53 15,45 3,68 8,48 1,37 6,90 0,38 2,92 

Medie 1,71 1,60 1,36 1,89 1,70 1,74 0,64 1,46 0,35 0,76 

Mediană 1,72 1,58 1,34 1,95 1,81 1,72 0,67 1,40 0,35 0,17 

Deviere 
standard 0,86 0,57 0,67 0,95 0,82 0,74 0,34 1,03 0,03 0,96 

Variaţie 0,74 0,33 0,45 0,90 0,68 0,55 0,12 1,05 0,00 0,92 

Coeficient de 
variaţie 0,50 0,36 0,49 0,50 0,49 0,43 0,53 0,70 0,09 1,27 
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14.4 Analize geostatistice  

A fost realizată o analiză detaliată a variografiei pe date compozite pe lungimi de 5m, precum 

şi în interiorul diferitelor corpuri de zăcăminte şi domenii de alterare.  

Variografia modelată ilustrează în mod tipic un grad ridicat de variabilitate la scară redusă, 

alcătuită din pepite relative moderate (22% - 39%) şi o structură la scară redusă care a fost 

modelată la un interval de aprox. 25 m. Este ceva obişnuit ca domeniile cu continuturi mai 

ridicate, de exemplu zonele  QIPSI din Cetate şi Cârnic, să prezinte cele mai mari efecte 

relative de pepită, apropriate de 40%. S-a interpretat că aceasta este cea mai mare 

variabilitate a acestei mineralizaţii, conform studiilor din subteran şi dovezilor furnizate de 

forajele gemene.  

Zonele  mineralizate interpretate din Igre, care au o geometrie şi un caracter statistic similare, 

au fost grupate împreună pentru a permite generarea unei variografii robuste. Variografia 

combinată a fost apoi aplicată pentru a estima zonele separate cu rotaţii ale variogramelor 

ajustate pe baza geometriei individuale a zonelor de mineralizaţie.   

Modelele de variograme ajustate pentru aur şi argint sunt prezentate mai jos.  

Tabelul 14-4: Rezumat modele variograme – Aur 

Domeniu 

Rotaţie % 
pepită 
relativă C0 C1 

Interval (m) 

C2 

Interval (m) 

X Y' Z'' X Y Z X Y Z 

Orlea (SIK) 90 0 0 38% 1,25 1,35 25 20 17 0,68 147 78 48 

Orlea (NSIK) 90 0 0 29% 0,20 0,30 85 85 18 0,18 150 150 60 

Carpeni 0 0 0 34% 0,41 0,47 37 44 12 0,34 136 136 44 

Cetate (qipsi) 40 0 0 39% 2,60 2,35 31 30 16 1,72 195 184 113 

Cetate (est) 0 0 0 30% 0,34 0,63 19 19 14 0,17 76 31 35 

Cetate (nqipsi) 40 0 0 39% 0,81 0,97 33 33 19 0,28 193 129 64 

Gauri 0 0 0 34% 0,06 0,04 65 65 65 0,07 73 73 73 

Carnicel 20 0 0 34% 0,49 0,57 15 32 13 0,38 58 79 23 

Cârnic (qipsi şi 
si) 

30 0 0 39% 1,80 1,85 29 35 14 1,00 205 142 120 

Cârnic (nqipsi şi 
si) 

30 0 0 32% 0,32 0,30 29 21 15 0,38 120 128 85 

Jig (SIK) 0 0 0 23% 0,42 0,64 20 40 25 0,77 125 60 60 

Jig (NSIK) 0 0 0 23% 0,10 0,15 20 40 25 0,18 125 60 60 

Igre4 300 0 0 26% 0,34 0,58 70 50 35 0,37 70 50 35 

Igre5&6 300 0 25 22% 0,11 0,22 125 30 20 0,18 125 180 25 

Igre7&8 300 0 35 28% 0,63 1,19 200 30 33 0,43 200 205 33 
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Tabelul 14-5: Rezumat modele variograme – Argint 

Domeni
u 

Rotaţie 
% pepită 
relativă C0 C1 

Interval (m) 

C2 

Interval (m) 

X Y' Z'' X Y Z X Y Z 

Orlea 
(SIK) 

90 0 0 36% 0,51 0,53 12 22 24 0,37 52 85 40 

Orlea 
(NSIK) 

90 0 0 24% 0,34 0,80 153 105 73 0,27 175 120 73 

Carpeni 0 0 0 29% 0,76 0,69 60 30 65 1,15 178 118 
10

2 

Cetate 
(qipsi) 

40 0 0 27% 52 56 29 29 33 85 222 252 
13

5 

Cetate 
(east) 

0 0 0 28% 1,2 1,3 23 50 31 1,8 43 91 43 

Cetate 
(nqipsi) 

40 0 0 28% 9 14,5 39 45 24 8,2 204 130 76 

Gauri 0 0 0 41% 2,3 1,3 35 35 35 2 99 99 99 

Carnicel 20 0 0 31% 31 25 35 95 95 44 168 95 95 

Cârnic 
(qipsi şi 
si) 

30 0 0 38% 49 42 22 25 9 38 321 244 
15

7 

Cârnic 
(nqipsi 
şi si) 

30 0 0 15% 6 12 55 68 26 21,5 168 138 
13

6 

Jig 
(SIK) 

0 0 0 18% 
136,

6 
258,0 28 45 17 364,2 65 45 35 

Jig 
(NSIK) 

0 0 0 18% 2,46 4,64 28 45 17 6,56 65 45 35 

Igre4 
30

0 
0 0 19% 1,1 3,0 145 145 65 1,8 165 165 70 

Igre5&6 
30

0 
0 25 22% 2,49 5,21 135 90 30 3,63 135 95 35 

Igre7&8 
30

0 
0 35 25% 1,63 1,95 155 25 33 2,93 240 180 46 

 

A fost generată variografia sulfului pentru a permite generarea estimărilor referitoare la sulf. 

Pentru fiabilitatea variografiei sulfului, aceasta a fost generată pentru zone de mineralizaţie 

grupate.  

Modelele de variograme ale suflului sunt caracterizate de pepite relativ reduse şi intervale de 

continuitate extinse. Intervalele extinse ale variogramei arată că spaţierea datelor este 

suficientă pentru a produce un calcul în general robust, cu un efect de pepită scăzut, care 

reflectă nivelurile relativ scăzute de variabilitate în spaţiu închis (în foraj). Modelele 

variogramelor ajustate pentru sulf sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
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Tabelul 14-6: Rezumat modele variograme – Sulf 

Domeniu 

Rotaţie 

C0 C1 

Interval (m) 

C2 

Interval (m) 

X Y' Z'' X Y Z X Y Z 

Orlea 90 0 0 0,10 0,40 53 62 18 0,50 118 181 75 

Carpeni 0 0 0 0,08 0,30 99 106 28 0,62 245 146 74 

Cetate 40 0 0 0,07 0,52 20 16 16 0,41 215 163 191 

Cârnic 30 0 0 0,08 0,62 69 83 63 0,30 225 202 115 

Igre 320 0 30 0,15 0,38 190 230 65 0,47 203 260 70 

Altele 90 0 0 0,08 0,22 35 40 45 0,70 295 220 90 

 

RSG a raportat efecte de pepită între 22% şi 39%, în timp ce diferitele variograme produse de 

SRK folosind aceiaşi parametri variază între 22% şi 56%.   

Majoritatea variogramelor au fost modelate ca având două structuri, cel mai mare interval 

modelat de RSG fiind de 200 m pentru Domeniile 7 şi 8 din zăcământul Igre. În general, SRK 

consideră că analizele variografice raportate de RSG au fost efectuate în mod corespunzător 

iar rezultatele reflectă geologia zăcămintelor individuale.  

14.5 Interpolarea conţinuturilor 

RSG a creat un bloc model al resurselor, folosind dimensiuni ale blocurilor de 10m Est pe 

10m Nord pe 10mRL, cu sub-blocuri 5m Est pe 5m Nord pe 2.5mRL în scopul unei delimitări 

adecvate a suprafeţei topografice şi a limitelor zonelor geologice şi de mineralizaţie.  

Deşi nu este o problemă pentru calculul global al resurselor minerale, această dimensiune a 

blocului este mică comparativ cu spatierea forajelor mai largă prezenta în majoritatea 

zăcămintelor şi, drept urmare, alături de variabilitatea locală, conţinuturile individuale ale 

blocurilor vor avea o variaţie de estimare relativ ridicată.  

Tehnica primară de interpolare a conţinuturilor utilizată de RSG a fost metoda de Krigaj 

obisnuit (Ordinary Kriging - OK), deşi s-au făcut interpolări folosind şi metoda celui mai 

apropiat vecin (Nearest Neighbour - NN) şi Distanţa Inversă Ponderată la Pătrat (Inverse 

Distance Weighting Squared - IDW
2
) pentru verificare.  

Parametri de căutare folosiţi de RSG depind de orientarea zonelor mineralizate. În majoritatea 

cazurilor, a fost implementată o metodologie în trei etape, cu minim 6 şi maxim 12 probe 

compozite, necesare pentru raportarea conţinutului unui bloc pentru fiecare caz. Parametrii de 

rotaţie sunt de asemenea consecvenţi pentru fiecare zăcământ. Căutările la prima trecere 

variază de la 50 x 50 x 40 m (pentru domeniul SIK Orlea) la 80 x 80 x 30 m (pentru domeniile 

5, 6, 7, 8 şi 9 Igre). Cea mai mare căutare a fost de 160 x 160 x 90 m, utilizată pentru Igre 5, 

6, 7, 8, 9 şi Carpeni. 

Bloc modelul  a fost validat extensiv de RSG în raport cu modelările geologice wireframe şi 

topografia de suprafaţă. Modelul a fost validat prin vizualizare în orientări multiple, folosind 

instrumentele de vizualizare 3-D din Vulcan. Pe baza analizei vizuale, bloc modelul a fost 

considerat robust. 
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Indicatorii privind capacitatea morilor pentru minereu cu duritate scăzută, medie sau ridicată 

au fost atribuiţi bloc modelului folosind solide modelate în sistem wireframe. Cu câteva 

excepţii, domeniile individuale a fost considerate ca fiind definite de limite de duritate ridicată 

şi fiecare a fost estimat folosind date numai din acel domeniu. Excepţiile au fost următoarele:  

 Contactele între domeniile SIK şi NSIK au permis unui bloc de pe fiecare parte a limitei 

să caute atât date SIK cât şi NSIK   

 S-a considerat că  existălimită de duritate scăzută între Cârnic şi Carnicel, deoarece 

cele două domenii se întâlnesc în zona de mineralizaţie Cârnic.  

 Datele compozite aferente domeniilor Igre 7 şi 8 au fost combinate pentru a estima 

domeniile individuale.  

În final, modelul tridimensional al lucrărilor subterane din regiunea Proiectului a fost utilizat 

pentru a reduce volumul fiecărui bloc afectat de exploatările anterioare.  

14.6 Analiza greutăţii specifice 

Valori ale greutăţii specifice au fost atribuite pentru diferite tipuri de rocă şi alterare, iar 

acestea au fost codificate în bloc model, fiecărui bloc estimat fiindu-i atribuită o valoare a 

greutăţii specifice pe baza intersecţiei wireframe-urilor aferente tipurilor de alterare şi  de rocă.  

14.7 Clasificarea resurselor minerale 

Calculul resurselor de către RSG referitor la Proiectul Roşia Montană a fost clasificată în 

categorii de resurse măsurate, indicate şi presupuse, conform prevederilor CIM.  

Mai exact, RSG a clasificat resursele bloc cu bloc. Blocurile au fost clasificate individual ca 

măsurate, indicate sau presupuse, în funcţie de numărul punctelor de date captate de 

elipsoidele de căutare utilizate în estimarea lor, distanţa faţă de cel mai apropiat punct de 

date şi dacă blocul se încadra într-un domeniu SIK pentru Orlea şi Jig şi domenii QIP/NQIP 

pentru Cetate şi Cârnic. Wireframe-urile de clasificare au fost construite pe baza acestor 

criterii, iar blocurile au fost clasificate ca măsurate, indicate sau presupuse, în funcţie de 

wireframe-ul în care se aflau centroidele lor. 

Concret, resursele măsurate cuprind acele blocuri din zona SIK pentru Orlea şi Jig şi QIP sau 

NQIP pentru Cetate şi Cârnic, care au fost estimate în prima etapă de interpolare, pe baza 

unui minim de 8 probe compozite, în care distanţa faţă de proba compozită cea mai apropiată 

nu depăşea 30 m iar datele au fost colectate pentru minim 3 foraje sau galerii subterane.   

Resursele indicate cuprind acele blocuri estimate tot în prima etapă de interpolare, care nu au 

fost clasificate ca fiind resurse măsurate, în condiţiile în care distanţa faţă de proba compozită 

cea mai apropiată nu depăşea 70m, au fost utilizate minim 6 probe compozite iar datele au 

fost colectate pentru minim 2 foraje sau galerii subterane.  

În final, resursele presupuse cuprind acele blocuri aflate la o distanţă de peste 70m faţă de 

proba compozită cea mai apropiată, care însă au fost estimate utilizând tot minim 6 probe 

compozite iar datele au fost colectate de la minim 2 foraje sau galerii subterane.  
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Igre a fost evaluat zonă cu zonă, cu ajustarea zonelor mai mari de încredere la resursa 

indicată, neîndeplinind criteriile de mai sus. În plus, prelungirea sudică a zonei Orlea a fost de 

asemenea evaluată şi s-a aplicat un criteriu de clasificare mai restrictiv, astfel că unele blocuri 

care altfel ar fi fost considerate ca resurse Indicate au fost de fapt clasificate ca Presupuse.  

Pentru categoria de resurse măsurate a fost construit un wireframe solid, bazat pe criteriile 

menţionate mai sus, iar celulele ale căror centroide s-au aflat în wireframe au fost clasificate 

ca resurse măsurate. Atribuirea categoriilor de resurse indicate şi presupuse în bloc model a 

fost realizată folosind un script de manipulare a bloc modelului.  

Deşi SRK consideră că este mai adecvată clasificarea resurselor pe zone decât pe blocuri, 

per ansamblu consideră totuşi că clasificarea resurselor minerale este în conformitate cu 

prevederile CIM. În sensul situaţiei auditate de mai jos, SRK a raportat situaţia resurselor 

minerale la un continut minim limita de conturare de 0,4 g/t Au pentru a reflecta faptul că la 

preţurile actuale ale aurului, acest material are potenţialul de a devenieconomic. Aceast 

continut minim limita de conturare este mai mic decât cea utilizat de RSG, reflectând faptul că 

preţul aurului a crescut mai mult comparativ cu costurile estimate de exploatare din 2005 şi 

prin urmare SRK consideră că o mai mare parte din resursă are potenţialul de a deveni 

profitabilă, comparativ cu ceea ce a considerat RSG la momentul respectiv. 

14.8 Situaţia resurselor minerale auditată de SRK  

Tabelul de mai jos prezintă pe scurt situaţia resurselor minerale auditată de SRK, pe baza 

unui continut minim limita de conturarede 0,4 g/t. SRK consideră că această situaţie este în 

conformitate cu liniile directoare şi prevederiledin Standardele CIM. Singura diferenţă reală 

între aceasta şi resursa calculată de RSG, inclusă în Raportul Tehnic 2009, este că aceasta a 

fost raportată la un continut minim limita de conturare mai scăzut. Sensibilitatea resurselor 

minerale la modificări ale gradului de recuperare este prezentată în Anexa A. 

Aşa cum s-a comentat anterior în acest raport, SRK a confirmat faptul că acest calcul al 

resurselor minerale se încadrează în licenţa de concesiune pentru exploatare deţinută de 

RMGC, însă exploatarea lor depinde de obţinerea tuturor autorizațiilor necesare pentru 

construcţie şi pentru demararea exploatării. Mai multe detalii referitoare la situaţia la zi a 

perimetrului şi autorizarea Proiectului sunt cuprinse în Secţiunea 20-2 din acest raport, iar 

concluziile SRK privind viabilitatea Proiectului se regăsesc în Secţiunea 25.    
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Tabelul 14-7: Situaţia resurselor minerale auditată de SRK  

Resurse măsurate 

Zăcământ 
Tonaj  

(Mt) 

Conţinut Au 

(g/t) 

Conţinut Ag 

(g/t) 

Metal Au 

(Koz) 

Metal Ag 

(Koz) 

Orlea 9,7 1,50 2 480 670 

Cetate 49,5 1,26 6 2.010 9.950 

Cârnic 103,3 1,32 9 4.400 28.660 

Carnicel 7,3 1,01 10 240 2.450 

Jig 1,8 2,63 25 150 1.430 

Total resurse 

măsurate 171,5 1,32 8 7.260 43.160 

Resurse indicate 

Zăcământ 
Tonaj  

(Mt) 

Conţinut Au 

(g/t) 

Conţinut Ag 

(g/t) 

Metal Au 

(Koz) 

Metal Ag 

(Koz) 

Orlea 79,3 0,82 2 2.100 5.200 

Carpeni 32,1 0,85 2 880 1.890 

Cetate 73,2 0,87 3 2.040 7.480 

Carnicel 9,9 0,99 10 310 3.290 

Cârnic 90,5 0,92 4 2.680 13.010 

Cos  4,8 0,71 7 110 1.060 

Jig 4,5 1,14 6 170 930 

Igre 46,6 1,06 3 1.580 5.090 

Total resurse 

indicate 341,2 0,90 3 9.890 37.960 

Măsurate plus 

indicate 512,7 1,04 5 17.142 81.117 

Resurse presupuse 

Zăcământ 
Tonaj  

(Mt) 

Conţinut Au 

(g/t) 

Conţinut Au 

(g/t) 

Metal Au 

(Koz) 

Metal Ag 

(Koz) 

Orlea 25,2 1,15 2 930 1.550 

Carpeni 0,8 1,56 2 40 60 

Cetate 2,0 0,63 2 40 130 

Carnicel 0,7 1,17 14 30 300 

Cârnic 8,3 0,70 3 190 810 

Cos  2,9 0,74 7 70 670 

Jig 2,0 0,85 5 50 300 

Igre 2,2 0,77 3 60 180 

Total resurse 

presupuse 44,8 0,98 3 1.420 4.100 

Notă: Cifrele nu pot fi totalizate din cauza erorilor de rotunjire utilizate în unele calcule 

 

14.9 Potenţialul de explorare  

Extinderea în lateral a zăcămintelor explorate până în prezent este în mare parte determinată 

de extinderea forajelor şi prin urmare există potenţialul de a descoperi şi alte mineralizaţii prin 

executarea unor foraje suplimentare. Mai exact, SRK consideră că derularea unor programe 

suplimentare de explorare este justificată pentru a explora extinderile  zăcămintelor Orlea, 

Cârnic şi Igre, iar SRK ştie că s-au realizat proiecte de buget pentru executarea unor astfel de 

foraje.  
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15 CALCULUL REZERVELOR MINERALE 

Tabelul 15-1 de mai jos prezintă pe scurt situaţia rezervelor minerale auditată de SRK. 

Aceasta reflectă minereul planificat a fi exploatat, conform modelului economic prezentat mai 

jos în această secţiune, şi cuprinde acea parte din resursele minerale raportate mai sus care, 

incluzând diluţia şi pierderile  în exploatare, se încadrează în configuraţiile proiectate ale 

carierelor.  

SRK consideră că această situaţie este în conformitate cu liniile directoare şi prevederiledin 

Standardele CIM. Acest calcul al rezervelor minerale este acelaşi cu cel prezentat în Raportul 

Tehnic 2009, care reflectă faptul că esalonarea productiei nu a fost actualizata de atunci. Mai 

multe detalii referitoare la situaţia la zi a perimetrului şi autorizarea Proiectului sunt cuprinse 

în Secţiunea 20-2 din acest raport, iar concluziile SRK privind viabilitatea Proiectului se 

regăsesc în Secţiunea 25. 

Tabelul 15-1: Situaţia rezervelor de minereu auditată de SRK 

Categorie 
rezervă 

Tonaj 

(Mt) 

Conţinut Au 

(g/t) 

Conţinut  
Ag 

(g/t) 

Metal Au 

(Moz) 

Metal Ag 

(Moz) 

Dovedită 112,5 1,63 9,01 5,9 32,6 

Probabilă 102,5 1,27 4,55 4,2 15,0 

Total 214,9 1,46 6,88 10,1 47,6 

Notă: Cifrele nu pot fi totalizate din cauza erorilor de rotunjire utilizate în unele calcule 

16 METODE DE EXPLOATARE  

16.1 Introducere 

Proiectul a fost proiectat sub forma unei exploatări convenţionale în carieră , constând din 

extracţia minereului auro-argintifer şi trimiterea acestuia spre procesare la uzina de procesare 

aflată în imediata apropriere a amplasamentului minier. Această secţiune din raport prezintă 

aspectele miniere ale Proiectului, mai exact, proiectarea carierelor şi  eşalonarea producţiei 

pe care se bazează previziunile referitoare la fluxul de numerar, prezentate mai jos în acest 

raport, precum şi estimarea rezervelor minerale prezentată mai sus.  

16.2 Criterii de proiectare geotehnică 

16.2.1 Date şi evaluare geotehnice  

Datele geotehnice ale Proiectului care au fost utilizate pentru calcularea unghiurilor de taluz 

pentru cariere, au fost colectate între 1999 şi 2003 şi au inclus lucrările derulate de Golder 

Associates (Golder) până în 2001 şi Knight Piesold (KP) după 2001. Aceste date   au cuprins 

înregistrările geotehnice aferente carotelor prelevate din explorare şi şase foraje geotehnice 

specifice care au fost orientate, înregistrate şi testate. Evaluarea geotehnică a fost utilizată 

ulterior în cadrul studiului de proiectare tehnică iniţială elaborat de SNC(Basic Engineering 

Study) şi apoi de IMC. SRK a revizuit datele geotehnice şi hidrogeologice şi a considerat că 
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acestea sunt limitate atât din punctul de vedere al numărului de foraje din fiecare dintre cele 

patru cariere cât şi din punctul de vedere al locaţiei, deoarece dimensiunea unei carierele 

profitabile era semnificativ mai mare decât cea presupusă la momentul executării forajelor. 

Totuşi, forajele de explorare, modelarea geologică, exploatările anterioare în carieră şi în 

subteran, precum şi expunerea corpurilor mineralizate Cetate şi Cârnic reprezintă surse 

valoroase de date.  

16.2.2 Criterii de proiectare a pereţilor de carieră  

Criteriile de proiectare a pereţilor de carieră elaborate pentru Studiul de proiectare tehnică 

iniţială elaborat de SNC şi utilizate şi de IMC în scopul optimizării, planificării şi raportării 

propun să fie cumulate într-un singur set de criterii de proiectare pentru configurarea pereţilor 

tuturor celor patru cariere: şi anume 40
0
 taluzuri generale şi 42

0
 taluzuri de carieră în toate 

litologiile şi domeniile geotehnice. 

SRK consideră că aceasta ar putea fi o suprasimplificare ţinând cont de existenţa unor 

condiţii diferite atunci când vorbim de prezenţa rocilor dure care pot susţine unghiuri de taluz 

mai abrupte şi atunci când vorbim de breciile slabe, puternic alterate care ar trebui excavate 

la unghiuri de taluz mai mici.  

Pentru a verifica dacă acesta reprezintă un risc, SRK a efectuat o reevaluare a tuturor datelor 

geotehnice disponibile şi a definit domenii de proiectare care să reflecte diferitele condiţii 

geotehnice pentru fiecare dintre cariere. 

16.2.3 Criterii de proiectare a minei revizuite de SRK  

Au fost generaţi parametri de intrare reali utilizând evidenţele şi datele analizelor de laborator 

disponibile şi, acolo unde datele au fost limitate, SRK a estimat valori empirice. Valorile de 

intrare reale utilizate în analiza ulterioară privind stabilitatea taluzurilor sunt prezentate în 

Tabelul 16-1 de mai jos. 

Au fost alese secţiuni în fiecare din taluzurile carierelor pentru efectuarea analizei stabilităţii 

privind echilibrul limită. Acestea au reprezentat taluzurile critice care ar fi putut avea un impact 

asupra rezervelor.  

Folosind criterii minime de acceptare, pentru un factor de siguranţă al taluzurilor de 1,3, 

fiecare taluz a fost evaluat pentru a se vedea dacă trebuie să fie aplatizat de la un unghi 

mediu de taluz de carieră de 42
0
 pentru a creşte stabilitatea sau dacă poate fi înclinat şi mai 

mult, în condiţii de siguranţă. Unghiurile acceptate de taluz care au fost calculate de SRK, 

sunt ilustrate în Figura 16-1 de mai jos. 
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Tabelul 16-1: Parametri de intrare reali 

Litologie 

Rezistenţa la compresiune monoaxială (MPa) 

GSI mi D 
Greutate 
specifica 

(t/m3) 

Comentarii privind rezistenţa la 
compresiune monoaxială  Medie 

Dev. 
Std. 

Min Max 

Dacite – alterate 3,6 7,7 0,25 25 45 23 0,9 2,19 
Registre IRS RMGC privind dacitul 

alterat   

Dacite 18,9 10,4 8,7 33,7 53 23 1 2,19 
Testare Golders and KP (îndepărtare 

rămăşiţe de şariaj) 

Dacit silicifiat  53,0 22,6 37 69 53 23 1 2,545 Testare Golders dacit silicifiat 

Brecii polimictice intruzive 14,0 17,5 0,25 35 45 16 0,8 2,45 Registre IRS RMGC 

Brecii nisipoase 68,9 37,2 25 74 45 16 1 2,45 Registre IRS RMGC 

Brecii negre 5,6 13,7 0,01 27 45 16 0,7 2,45 Registre IRS RMGC 

Brecii intracrateriale post-
mineralizare 

14,9 20,8 0,01 41 45 16 0,8 2,45 
Aplicat de la brecie intracraterială 

(deoarece nu există date) 

Sedimente cretacice 9,8 10,6 0,1 21 50 15 0,8 2,45 Registre IRS RMGC 

Brecii intracrateriale 14,9 20,8 0,01 41 45 16 0,8 2,45 Registre IRS RMGC 

Brecii mixte 14,9 20,8 0,01 41 45 16 0,8 2,45 
Aplicat de la brecie intracraterială 

(deoarece nu există date) 

Andezit 71,0 - - - 50 23 1 2,5 
Testare volcanoclastite derulată de 

Golders 

RMR registru KP actualizat (foto înregistrate/verificate 2011) KP log, (GSI= RMR-5) 
 

Factor de perturbare 0,8 pentru materiale mai slabe, deoarece efectele vor fi mai puţin pervazive în masa de rocă  
 

Factor D de 1 pentru rezistenţa la compresiune monoaxială a materialelor mai dure  
 

mi - empiric (-0.5 deviere standard), greutate specifica din testarea KP and Golders  
 

Greutate specifica pentru brecii preluată din rezultatele testelor efectuate asupra breciilor intracrateriale  

 Valori max ale rezistenţe la compresiune monoaxiale pentru datele IRS RMGC luate ca medie + 2 dev. std.   
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Figura 16-1: Sectoarele taluzurilor carierelor revizuite de SRK, cu ilustrarea litologiei 

şi domeniilor de alterare 

16.2.4 Evaluare calitativă a impactului unghiurilor de taluz revizuite  asupra rezervelor 
de minereu  

O evaluare a impactului pe care unghiurile de taluz revizuire din cariera Cetate îl au a arătat o 

modificare relativ mică între profilul „vechi” şi cel „revizuit” al carierelor. Deşi acum s-a obţinut 

un profil mai convex, se consideră că impactul asupra rezervelor minerale nu este 

semnificativ.  

În Cârnic, unghiurile de taluz actualizate nu modifică considerabil profilul carierei. Deşi există 

o „ascensiune” pe taluzul nordic ca urmare a unor taluzuri de dacit mărite , pe partea estică a 

carierei, o zonă tampon de 50 m pentru a proteja zona de excludere din spatele crestei 

carierei ar afecta negativ profilul carierei. Pierderea potenţială de minereu din această 

secţiune ar fi însă redusă de unghiurile de taluz mărite în partea nordică a carierei. Unghiurile 

de taluz pentru Jig şi Orlea rămân neschimbate.  
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Indiferent de analiza de mai sus, criteriile specifice de proiectare geotehnică utilizate pentru 

configuraţia actuală a carierelor, reflectate astfel în evaluarea prezentată mai jos în acest 

raport, sunt următoarele:  

 Unghiuri de taluz de carieră de 42
0
,  

 Lăţimea drumurilor de 27m (> 4 ori lăţimea camioanelor de transport) 

 Panta drumurilor este de 8% (şi 10% unde se doreşte mai multă prudenţă). 

 Lăţimi nominale de lucru între 100 şi 125m. 

Pe baza unei evaluări mai detaliate a criteriilor privind unghiurile de taluz, SRK consideră că, 

deşi în unele zone este necesară aplatizarea taluzurilor, iar aceasta va necesita reducerea 

specifică a unor rezerve şi/sau creşterea gradului de decopertare a sterilului, aceste fapte 

sunt contrabalansate de secţiunile în care se pot forma taluzuri mai abrupte. Prin urmare, în 

general, SRK a acceptat criteriile existente de configurare a carierelor dezvoltate de IMC în 

scopul evaluării prezentate în acest raport, însă a recomandat ca înainte de începerea 

exploatării să se realizeze lucrări suplimentare pentru optimizarea taluzurilor.  

16.2.5 Alte considerente geotehnice  

Apele subterane se vor drena prin vechile lucrări subterane până când aceste orizonturi vor fi 

atinse de exploatare. Prin urmare, atunci va fi nevoie de implementarea unor măsuri de 

drenare a apelor subterane pentru taluzurile carierelor.  

Existenţa unor abataje deschise de mari dimensiuni rezultate în urma exploatărilor istorice va 

necesita o abordare precaută în ceea ce priveşte iniţierea exploatării în carieră peste acele 

zone. Pe parcursul derulării operaţiunilor miniere în carieră va trebui să fie asigurată o 

grosime minimimă pentru treptele de carieră, în funcţie de deschiderea abatajelor vechi şi a 

condiţiilor terenului. Aceasta nu afectează rezervele recuperabile, deoarece aceşti pilieri 

principali de siguranţă vor fi ulterior exploataţi prin operaţiuni de puşcare în abataje, însă va fi 

necesar un management strict şi un control riguros al practicilor miniere pentru a nu afecta 

producţia planificată.  

16.2.6 Recomandări pentru executarea unor foraje suplimentare 

Există puţine foraje care intersectează pereţii carierelor propuse şi nu există aproape deloc 

date pentru Jig şi Orlea. Prin urmare, SRK a recomandat executarea unor foraje geotehnice 

suplimentare în aceste zone, iar Gabriel Resources a confirmat că în următoarele luni se vor 

executa approx. 3.000 m de foraj geotehnic, iar programul de foraje va continua înainte sau 

pe parcursul etapei de construcţie. Locaţiile forajelor au fost identificate şi urmează să fie 

executate la momentul potrivit pe durata de viaţă a minei. Forajele trebuie să fie înregistrate 

RMR şi structural. Datele aferente acestor foraje vor fi utilizate pentru a defini mai bine 

condiţiile de contact între brecii şi dacite; condiţiile privind masa de rocă din fiecare litologie; 

colectarea datelor structurale şi confirmarea alterării silicice ca indicator al dacitului „tare”. 

Aceste date vor permite dezvoltarea unor criterii de proiectare mai robuste, care să fie 

utilizate în planificarea şi construirea minei. 

16.3 Proiectarea carierelor  

Proiectarea carierelor, reflectată în evaluarea din acest raport, se bazează pe proiectele 

elaborate de IMC în 2005 care au fost uşor modificate în 2009,  reflectând analiza geotehnică 
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prezentată mai sus. 

Deşi configuratia carierelor a fost dezvoltate folosind softuri specifice, acestea se supun 

anumitor constrângeri din cauza unor caracteristici fizice, care au restricţionat dimensiunea 

carierelor profitabile în mai multe zone. Aceste caracteristici fizice au inclus zonele protejate, 

amplasarea unui mausoleu şi a diferitelor clădiri istorice situate în valea Roşia Montană.  

16.4 Eşalonarea producţiei  

Eşalonarea producţiei reflectată de evaluarea prezentată mai jos în acest raport se bazează 

pe eşalonarea elaborată de IMC în 2005 care a fost uşor modificată în 2009.   Continuturile 

de alimentare in uzina au fost calculate pe baza beneficiului net pe ora de măcinare, pentru a 

ţine cont de randamentele diferite aferente diferitelor tipuri de minereu: cu duritate ridicată, 

medie, scăzută. Totuşi, pentru primii şase ani de exploatare, se preconizează că materialul cu 

un conţinut între 0,8 g/t Au şi 1,0 g/t Au va fi depozitat într-o haldă într-o zonă specifică. La 

finalul acestei perioade, se estimează că halda va stoca aprox. 29,4 Mt de material, cu un 

conţinut mediu de 0,9 g/t, ce urmează a fi procesat la finalul duratei de viaţă a minei. 

Cantitatea totală de material exploatată este de 472 Mt, din care 215Mt minereu şi 257 Mt 

steril. 

Singurele preocupări ale SRK referitoare la esalonarea actuala a producţiei  sunt legate de 

ipotezele utilizate pentru calcularea conţinuturilor aferente producţiei din primii şase ani de 

exploatare (şi într-o mai mică măsură după această perioadă), în care zăcământul are efectiv 

un continut mai ridicat. Esalonarea IMC se bazează pe exploatarea selectivă a unor blocuri 

de 10 x 10 x 10 m şi presupune astfel că fiecare bloc va fi exploatat individual şi trimis  fie la 

halda de minereu sărac, fie la haldele de steril, fie va fi introdus direct în circuitul de 

alimentare al morii sau va fi folosit pentru construirea IDS.  

SRK consideră că va exista un oarecare grad de alocare necorespunzătoare între diferitele 

tipuri de materiale (alimentare moară, haldă de minereu sărac, haldă de sterile) pentru 

unitatea de exploatare selectivă 10 x 10 x 10 m luată în calcul. Disponibilitatea unor informaţii 

suplimentare privind controlul conţinutului, care vor fi colectate ca parte a procesului de 

planificare a producţiei, va determina alocarea corecta a minereului între alimentare moară, 

haldă de minereu sărac şi haldă de steril.  

În elaborarea acestui raport 43-101, SRK a evaluat această problemă într-o manieră 

semicantitativă. Mai exact, SRK:  

 A analizat parametrii geostatistici utilizaţi în principalele zone care vor fi exploatate în 

primii 5 ani ai Proiectului, inclusiv cele mai recente date de probare.  

 A testat diferenţa de variaţie între blocuri pentru a evalua dimensiunea aleasă a 

blocurilor. 

 A reestimat principalele zone cu dimensiuni mai mari ale blocurilor. 

 A aplicat condiţionarea uniformă şi reconcilierea la modelul RSG 10 x 10 x 10m 

folosind metoda Krigajului obisnuit. 

 A formulat concluzii cu privire la posibilele probleme de selectivitate în bloc modelul i 

actual utilizat pentru proiectarea tehnică şi planificarea minei.  
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Aşa cum s-a discutat mai sus, SRK consideră că dimensiunea blocurilor este relativ mică 

având în vedere spaţierea actuală a probelor, inclusiv zonele din jurul zonelor de probare 

subterane. Pentru a testa eventualele erori presupuse de dimensiunea blocurilor, SRK a 

realizat un calcul privind modificarea suportului de calcul la diferite dimensiuni ale blocurilor şi 

a înregistrat variaţiile blocurilor în fiecare etapă. Rezultatele au arătat o scădere semnificativă 

a variaţiei blocurilor odată cu creşterea dimensiunii blocurilor. Odată ce variaţia blocurilor 

scade, încrederea în estimarea blocurilor creşte, pe măsura uniformizării conţinuturilor.  

Pentru a rezolva problema uniformizării conţinuturilor, SRK ar recomanda utilizarea unei 

condiţionări uniforme pentru modelarea selectivităţii potenţiale la mărimi mai mici ale 

blocurilor (10 x 10 x 10 m) sau, utilizarea SMU (Selective Mining Unit).  

Pentru a completa analiza, SRK a reestimat apoi un număr de zone principale (situate în 

regiunea carierei în anul 5), unde ar avea loc exploatarea iniţială. Rezultatele studiului au 

indicat faptul că, la nivel global, ar putea fi atinsă selectivitatea distribuţiei conţinuturilor 

propusă prin intermediul modelelor 10 x 10 x10 m.  

Pentru finalizarea studiului, SRK a utilizat Datamine Mining Software Mineable Reserve 

Optimiser. Acest program defineşte dimensiunea minimă a blocului pentru o unitate 

exploatabilă plus un sub-bloc minim care permite flotarea efectivă a unităţii miniere (fereastră 

mobilă). SRK a utilizat o dimensiune minimă a blocului de 30 x 30 x 10 m (MMU) şi o 

dimensiune minimă a sub-blocului de 10 x 10 x 10 m, care corespunde dimensiunii blocului 

utilizat în modelul RSG.  

SRK a testat apoi o serie de scenarii prin ajustarea conţinutului de alimentare a uzinei 

necesar pentru a măsura sensibilitatea la diferite tonaje şi conţinuturi care pot fi comparate cu 

planul pentru toată durata de viaţă a minei şi modelul fluxului de numerar.  

În crearea diferitelor scenarii, SRK a monitorizat numărul de zone create pentru a oferi o 

analiza a riscurilor aferente planului minei şi de a atinge conţinutul de alimentare in uzina. În 

mod ideal, SRK căuta zone continue mari pentru fiecare treaptă de carieră, ceea ce ar indica 

un risc scăzut de apariţie a erorilor în cazul metodei de exploatare pe baza  blocmodelurilor, 

datorită dimensiunii relativ reduse a blocurilor utilizate în modelul RSG.  

Planul propus pentru procesarea minereului în primii 5 ani este de aprox. 64 Mt la un conţinut 

de 1,90 g/t Au; pe baza analizelor efectuate, acest plan ar putea fi realizat prin selectarea 

unor blocuri de exploatare cu un conţinut mai mare de 1,0 g/t.  O analiză a potenţialelor 

blocuri de exploatare indică faptul că aceste zone sunt continue şi rezonabile pentru 

exploatare, însă, pentru a adopta o abordare conservatoare, în scopul previziunilor de flux de 

numerar prezentate mai jos în acest raport, SRK a presupus că va exista un grad de alocare 

necorespunzătoare între minereul planificat a fi prelucrat imediat şi cel ce urmează a fi haldat. 

Mai exact, SRK a presupus ca în primii cinci ani va fi prelucrată efectiv o cantitate de 63,5 Mt 

la un conţinutde 1,84 g/t Au, ceea ce ar reprezenta o scădere a conţinutului de aprox. 3%.   

In plus faţă de studiul privind cantitatea prelucrată în primii 5 ani, SRK a realizat un studiu mai 

larg privind dilutia potenţială pe parcursul următorilor ani de exploatare, începând cu anul 6. În 

realizarea studiului, SRK s-a concentrat pe materialul extras direct din cariere între anul 6 şi 

anul 14, care marchează sfârşitul perioadei de exploatare în cariere.  

Pentru a evalua gradul potenţial de dilutie, SRK a realizat un exerciţiu similar celui referitor la 
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primii 5 ani, prin identificarea zonelor continue cu conţinutul necesar. În cadrul acestui studiu, 

SRK a investigat conţinuturile medii la diferite continuturi minim limita de conturare situate în 

afara zonelor de exploatare continue şi a concluzionat că orice diluare a acestui material ar 

prezenta conţinuturi cuprinseîntre 0,6 şi 0,7 g/t Au. 

Evaluarea SRK a sugerat că aprox. 80% din tonajul preconizat ar putea fi realizat doar cu o 

scădere uşoară a conţinutului, însă dacă se presupune o dilutie de 10% la un conţinut mediu 

de 0,65 g/t Au, atunci întregul tonaj ar putea fi realizat cu o reducere a conţinutului de numai 

aprox. 1,5%. Ca şi mai sus, SRK a presupus că această reducere a conţinutului va fi realizată 

în previziunile referitoare la fluxul de numerar prezentate mai jos în acest raport.  

16.5 Managementul sterilului de exploatare  

Sterilul de exploatare va fi depozitat în trei zone principale: halda de roci sterile Cetate, halda 

de roci sterile Cârnic şi ca rambleu în carierele Cetate, Jig şi Orlea şi pentru construcţia IDS. 

Halda de steril Cetate este situată în nordul uzinei, în timp ce halda Cârnic este situată la sud-

est de cariera Cârnic şi la nord de iazul de decantare a sterilului (IDS).  

16.6 Necesarul de utilajele miniere  

IMC a calculat necesarul de utilaje, pe baza graficului anual de producţie al minei, graficului 

de lucrări miniere şi estimărilor privind utilizarea utilajelor per schimb. Mai exact:  

 Forajele vor fi executate folosind foreze rotative convenţionale pentru găurile de 

puşcare, cu sape cu diametrul de 25cm.  

 Puşcarea se va realiza folosind explozivi ANFO convenţionali şi amestecuri ANFO-

emulsii. 

 Materialul extras din găurile de puşcare va fi analizat în scopul controlului conţinutului 

minereului. Informaţiile privind duritatea şi datele geologice vor fi de asemenea 

înregistrate. 

 Minereul şi sterilele vor fi încărcate cu excavatoare hidraulice de 19m
3
; necesarul 

acestora diferă, însă se ştie că va fi nevoie de cel puţin trei asemenea excavatoare pe 

tot parcursul duratei de viaţă a minei; va exista o unitate de rezervă constând dintr-un 

încărcător pe pneuri Cat 992.  

 Minereul şi sterilele vor fi transportate folosind camioane basculante cu capacitatea de 

146t. Minereul va fi transportat către concasorul principal sau la halda de minereu 

sărac, iar sterilele vor fi depozitate în haldele de steril, în iazul de sterile sau, mai târziu 

în perioada de exploatare, în carierele Jig, Orlea şi Cârnic. Va fi nevoie de un parc auto 

care să dispună demaxim de 21 de camioane de transport în anii de producţie 8 – 13.  

 Utilajele miniere principale vor fi susţinute de buldozere, gredere, încărcătoare frontale, 

utilaje de mentenanţă şi diferite alte unităţi mobile.  

Deşi SRK a recomandat companiei Gabriel Resources să investigheze eventualele îmbunătăţiri care 

ar putea fi realizate prin achiziţia de utilaje care să asigure o exploatare mai selectivă, SRK este de 

acord cu metodologia utilizată şi, în general, cu parcul auto necesar de utilaje miniere principale şi 

auxiliare. SRK a acceptat toate aceste aspecte în scopul analizei economice prezentate mai jos în 

acest raport.  
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16.7 Operaţiunile miniere/planificarea producţiei  

Se preconizează că mina va funcţiona 360 de zile pe an, cu 4 echipe care vor lucra în trei 

schimburi pe zi, opt ore pe schimb, şi 5 zile pe an pierdute din cauza întârzierilor legate de 

condiţiile meteo şi alte probleme. SRK este de acord cu structura schimburilor şi cu evaluarea 

unui coeficient de productivitate operaţională de 73% când utilajele sunt în stare de 

funcţionare (adică funcţionează 350 de minute din totalul posibil de 480 de minute, cu timpul 

necesar pentru schimbarea de tură, pauzele de masă, realimentare cu carburant şi revizii 

auto).  

SRK este de acord cu disponibilităţile utilajelor luate în calcul (funcţionarea în general pe 

parcursul a 85% din timp şi utilizarea a 80 - 90% din acest timp efectiv de funcţionare), în 

special în cazul unei operări 24 de ore, 3 schimburi/zi.  

IMC a calculat parametrii individuali de randament pentru excavatoarele principale şi pentru 

instalaţiile de foraj pe baza „primului principiu”, folosind informaţiile referitoare la utilaje, 

precum timpii de întoarcere, umplerea cupelor, compatibilitatea cu camioanele de transport.  

Necesarul de personal salariat a fost estimat atât pentru personalul străin cât şi pentru 

angajaţii din România. Întreg personalul străin va lucra timp de trei ani în proiect, după care 

vor fi înlocuiţi de cetăţeni români.   

Necesarul de forţă de muncă în mină a fost calculat pe baza planului de exploatare şi a fost 

împărţit în operaţiuni de exploatare minieră şi operaţiuni de mentenanţă. Numărul maxim de 

angajaţi în operaţiunile de exploatare va fi atins în anul 9, în timp ce numărul minim va fi atins 

în ultimii ani de exploatare, când operaţiunile miniere vor consta doar din prelucrarea haldelor 

construite anterior.   

17 METODE DE RECUPERARE 

17.1 Introducere 

Proiectul Roşia Montană este un zăcământ auro-argentifer epitermal, cu continut sarac, de 

mare tonaj, în care raportul aur-argint este în medie de 1:5 şi de maximum 1:10.  Metalele 

preţioase asociate cu, şi parţial blocate în, mineralele cu sulfuri, în principal pirită sunt parţial 

refractare. În pofida naturii parţial refractare a minereului, un circuit gravitational de 

recuperare a aurului liber relativ convenţional s-a dovedit eficient. Fluxul tehnologic include 

următoarele componente: concasare primară, măcinare în moară semiautogenă (SAG) şi 

măcinare în mori cu bile, cianurare şi adsorbţie pe cărbune activ. Circuitul de măcinare 

cuprinde de asemenea un circuit de recuperare gravitaţională pentru a facilita recuperarea 

aurului liber, precum şi un circuit de eluare continuă pentru tratarea cărbunelui încărcat. 

Sterilul de procesare va fi denocivizat cu sulfat de cupru şi metabisulfit de sodiu, pentru 

neutralizarea cianurii reziduale înainte de deversare. 

Se previzionează randamente de extractie de aprox. 80% pentru aur şi 60% pentru argint, pe 

toată durata de viaţă a minei, deşi aceste randamente variază semnificativ, în funcţie de sursa 

minereului (carierele Cârnic, Cetate, Jig sau Orlea), conţinutul de aur şi argint a minereului 

supus prelucrării şi nivelul de sulf în sulfuri din fluxul de alimentare.  

Uzina de procesare a Proiectului a făcut obiectul mai multor studii şi faze de dezvoltare a 
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proiectului tehnic, inclusiv un studiu de fezabilitate detaliat realizat de Minproc în 2001 şi în 

etapele ulterioare de elaborare a proiectului tehnic preliminar. Au existat numeroase faze de 

testări metalurgice, precum şi de dezvoltare a fluxului tehnologic şi proiectare a staţiei de 

tratare. Pe lângă studiul de fezabilitate detaliat, au fost derulate activităţi de proiectare şi 

estimare a costurilor de către SNC; Bechtel Corporation (Bechtel), pentru care proiectul uzinei 

de procesare a fost realizat de Ausenco Ltd. (Ausenco) şi Washington Group, pe baza 

proiectelor dezvoltate de Ausenco. Alte lucrări de proiectare au fost întreprinse de SNC şi mai 

recent, direct de RMGC. Proiectul tehnic actual prezentat de RMGC se bazează pe cel 

dezvoltat de SNC la vremea respectivă, când a fost contractant EPCM, între 2006 şi sfârşitul 

anului 2007. 

Proiectul tehnic a fost îmbunătăţit de RMGC începând cu 2007, ca parte a programului de 

optimizare a costurilor (POC), care îşi propunea reducerea investiţiilor de capital şi 

cheltuielilor operaţionale ale proiectului, care au fost prezentate în detaliu în Raportul Tehnic 

2009 şi în raportul Front End Engineering Design (FEED) elaborat de RMGC în septembrie 

2009. Scopul raportului FEED, pe lângă prezentarea costurilor actualizate din 2008, era de a 

documenta stadiul proiectului tehnic, în urma consolidării activităţii realizate de SNC şi 

integrării POC.   

17.2 Investigaţii întreprinse şi dezvoltarea proiectului tehnic al uzinei  

17.2.1 Studiul de Fezabilitate Detaliat realizat de Minproc 

Primul studiu de fezabilitate detaliat pentru Proiect a fost realizat de Minproc în 2001 şi a 

inclus testele metalurgice întreprinse de Ammtec pentru a evalua:  

 Raportul măcinare-recuperare; 

 Teste detaliate de cianurare (inclusiv, de ex. efectul concentraţiei de cianură, timpul de 

leşiere, adăugarea de oxigen, aditivi de solubilizare); 

 Separarea gravitaţională; 

 Flotaţia materialului rezultat dupa separarea gravitationala; 

 Disponibilitatea lesierii în haldă; 

 Cinetica şi echilibrul adsorbţiei pe cărbune; 

 Distrugerea cianurii; 

 Tratamentul intensiv al concentratului de sulfuri prin măcinare fină şi oxidare sub 

presiune; 

 Diagnosticare pentru lesiere.  

În plus, au fost efectuate teste referitoare la parametrii de dimensionare ai utilajelor – indicele 

Bond Work Index (concasare, prăjini, bile), rezistenţa la compresiune monoaxială (Unconfined 

Compressive Strength (UCS), Indicele de abraziune (Abrasion Index (Ai), testele de 

competenţă ale mediilor (Media Competency Tests) / teste JK Pendulum pentru moara 

semiautogenă, teste privind rata de sedimentare şi măsurători ale vâscozităţii la diferite 

densităţi ale tulburelii. Au fost de asemenea efectuate teste pilot pentru a simula circuitul de 

măcinare propus cu moara semiautogenă (SAG) + morile cu bile în serie cu concasorul cu 

bile  pentru spargerea particulelor supradimensionate ieşite din moara SAG.  

Pe baza investigaţiilor de testare a fost dezvoltat un flux tehnologic, iar studiul a prezentat o 

instalaţie convenţională de recuperare a aurului cu măcinare liberă, cu o rată de prelucrare de 
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20 Mtpa.  

17.2.2 Proiectul tehnic iniţial elaborat de SNC şi Bechtel 

Iniţial, faza de proiectare tehnică  a fost încredinţată SNC în 2002 şi ulterior companiei 

Bechtel, în 2003. SNC a comandat efectuarea unor teste suplimentare, care au fost realizate 

de SGS în Canada, cu privire la detoxifierea cianurii. Fluxul tehnologic al uzinei, prezentat în 

SDF realizat de Minproc, a fost ales pe baza proiectului tehnic, deşi randamentul nominal a 

fost redus la o capacitate nominală de 13 Mtpa pentru a reduce investiţiile de capital iniţiale 

ale Proiectului. Parametrii tehnici ai uzinei s-au bazat pe testele efectuate de Ammtec Ltd. 

(Ammtec), Amdel Pty Ltd. (Amdel) şi SGS.  

Bechtel a subcontractat proiectarea uzinei de procesare către Ausenco, care a comandat şi 

alte teste metalurgice, care au fost în principal realizate de Ammtec. Constatările testelor 

anterioare realizate de Ammtec şi SGS au reprezentat baza activităţii de proiectare; au fost 

de asemenea realizate teste suplimentare referitoare la concentrarea gravitaţională, cinetica 

leşierii  (inclusiv efectul adăugării de cărbune), efectul concentraţiei de cianură, adăugarea de 

oxigen, cinetica adsorbţiei pe cărbune, echilibrul cărbunelui şi măsurători ale viscozităţii 

concentratului. În plus, CyPlus a realizat şi alte teste, în numele Ausenco, cu privire la 

detoxifierea cianurii din sterilele de procesare, având la dispoziţie probe trimise potenţialilor 

furnizori de utilaje pentru a evalua performanţa aferentă agitării şi decantării referitoare la 

dimensionarea şi performanţa utilajelor respective.   

Proiectul tehnic realizat de Ausenco a fost utilizat de Washington Group pentru a dezvolta un 

calcul detaliat al cheltuielilor de capital şi de operare în 2006.  

17.2.3 Investigaţii suplimentare realizate de compania Newmont şi de către alte 
entităţi  

La momentul achiziţiei acţiunilor companiei mamă, Newmont a derulat un program de testare 

pentru a confirma parametrii tehnici aleşi pentru prelucrarea minereului în Proiectul Roşia 

Montană, incluzând investigaţii granulometrice, cu privire la concentrarea gravitaţională, 

concentraţia de cianură, condiţiile de leşiere (adăugarea de nitrat de plumb şi creşterea 

cantităţii de var adăugat), tendinţe de „preg-robbing” (captarea aurului şi compuşilor aur-

cianură de substanţe care conţin cărbune).  Newmont a investigat în detaliu şi variabilitatea 

minereului, pe eşantioane provenite din cariere diferite; rezultatele analizelor au fost revizuite 

de Aurifex Pty Ltd. (Aurifex) pentru a dezvolta algoritmi revizuiţi de recuperare a aurului şi 

argintului, pentru diferite surse de minereu.  

Două faze ulterioare de investigaţii metalurgice au avut loc sub coordonarea John Goode and 

Associates, folosind instalaţiile de testare ale SGS din Canada. Scopul primei faze de 

încercări era de a studia în continuare efectul recuperării gravitaţionale după măcinare asupra 

randamentului de extractie a metalelor preţioase. Testele au analizat şi situaţiile de leşiere a 

unor granulaţii mai grosiere şi efectul timpului prelungit de solubilizare. Cea de-a doua fază a 

investigat recuperarea gravitaţională a aurului şi a cuantificat cu cât creşte gradul de 

recuperare la integrarea circuitului gravitaţional, recircularea soluţiei de cianură din steril şi 

eventuala reutilizare a cianurii reziduale, inclusiv efectele chimiei fierului asupra stabilităţii 

cianurii.  
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17.2.4 Alte activităţi întreprinse de SNC şi RMGC 

SNC a primit contractul EPCM pentru Proiect în 2006 deşi, din cauza altor angajamente, nu a 

putut aloca întregul personal necesar pentru proiect şi s-a bazat într-o oarecare măsură pe 

personal de la RMGC pentru „lucrările iniţiale” la Proiect. În această fază a fost finalizat 

proiectul tehnic de bază şi au fost identificate, specificate şi comandate utilajele cu termen 

lung de livrare. SNC a continuat proiectarea uzinei şi execuţia proiectului până spre finalul lui 

2007, când a elaborat un raport final şi o estimare detaliată a costurilor, estimare care nu a 

fost publicată oficial dată fiind suspendarea de către Guvernul României a procesului de 

revizuire a EIM pentru Proiect.  

De la sfârşitul anului 2007, RMGC a întreprins numeroase activităţi prin intermediul propriei 

sale echipe, alcătuită în principal din persoane care lucraseră anterior cu SNC. Aceste 

activităţi au inclus finalizarea POC, în principal pe baza proiectului tehnic dezvoltat de SNC, şi 

finalizarea raportului FEED. 

Rezultatelor acestor demersuri s-au reflectat în Raportul Tehnic 2009.  

In 2012, RMGC a actualizat cheltuielile de capital şi costurile operaţionale pentru a reflecta 

actualitatea din trim. 3 al anului 2012. Au fost efectuate modificări minore ale bazei de costuri 

(număr de membrane necesare, alegerea reactivilor etc.), modificări care însă nu sunt 

considerate semnificative.  

17.3 Raport mineralogic, teste metalurgice şi concluzii  

17.3.1 Mineralogie, tipuri de minereu şi alimentare uzină 

Zăcământul de la Roşia Montana este un zăcământ epitermal mare, cu conţinuturi reduse, 

alcătuit în cea mai mare parte din dacite şi brecii mixte; dacitele fiind litologia predominantă. 

Au fost identificate trei tipuri diferite de alterare:  

 Argilică – rocă puternic alterată, nerezistentă şi uneori friabilă 

 Potasică – rezistenţa sa mecanică variază între medie şi ridicată 

 Silicică – tare şi abrazivă.  

În cadrul investigaţiilor, minereul prelevat din diferitele cariere propuse a fost clasificat ca 

având duritate ridicată, medie şi scăzută; în plus, au fost prelevate probe reprezentative 

pentru fiecare tip, în scopul evaluării. mineralele de gangă constau din cuarţ, feldspat şi 

muscovit. Investigaţiile mineralogice şi de diagnosticare au concluzionat următoarele:  

 până la 80% din aur este liber sau se pretează la cianurare;  

 20-30% din aur este blocat în sulfuri sub formă de granulaţii fine sau ca soluţie solidă;  

 doar o mică parte din aur (<5%) este cantonat în silice; 

 aurul este aproape întotdeauna asociat cu argint şi  

 impurităţile includ cupru (în general până la 100ppm (aprox. 59,68ppm în medie) şi 

arsen (aprox. 89,91 ppm în medie). 

Alte investigaţii au indicat posibilitatea ca o anumită cantitate de aur să fie sub formă grosieră, 

lucru susţinut într-o oarecare măsură de variaţiile semnificative între continutul minereului 

analizat şi cea calculată retroactiv pentru unele probe în cadrul testelor de variabilitate.  
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17.3.2 Concluziile testelor metalurgice  

O analiză detaliată a testelor metalurgice întreprinse este cuprinsă în Raportul Tehnic 2009. 

Detalii suplimentare privind testele anterioare sunt disponibile în raportul 43-101 elaborat de 

Roscoe Postle and Associates (RPA) în 2004, care evaluează activităţile realizate de Ammtec 

pentru Minproc pentru SDF şi de SGS pentru SNC, pentru etapele initiale ale proiectului 

tehnic preliminar al uzinei. În rezumat, concluziile testelor efectuate până la momentul actual 

sunt următoarele:  

 Toate tipurile de minereu se pretează la măcinarea SAG/în moara cu bile şi 

concasarea materialelor de dimensiune critică (circuitul SABC).  

 Pot fi atinse rate relativ ridicate de recuperare, prin măcinare la o granulaţie relativ 

grosieră, urmată de cianurare.  

 S-a arătat că recuperările de aur şi argint la aceeaşi granulaţie de măcinare au legătură 

cu continutul din masa de minereu supusă prelucrării, conţinutul de sulf şi sursa 

minereului (carierele Cetate, Cârnic, Jig şi Orlea) 

 Aurul şi argintul de granulaţie grosieră eliberate pot fi recuperate cu ajutorul circuitului 

gravitaţionali după măcinare, ceea ce duce la îmbunătăţirea nesemnificativă cu 1-2% a 

randamentelor de extractie a aurului.  

 Măcinarea primară până la sub 150 de microni nu îmbunătăţeşte recuperarea prin 

leşiere; concentraţii mai mari ale aurului s-au observat în fracţiuni mai fine, ceea ce 

subliniază natura parţial refractară a minereului. Adăugarea simultană de cărbune şi 

cianură a îmbunătăţit cinetica leşierii, în special pentru aur.  

 Consumul de var este relativ ridicat datorită nivelului de sulfuri din minereu.  

17.3.3 Dezvoltarea fluxului tehnologic şi proceselor  

Testele metalurgice extinse au arătat că măcinarea şi cianurarea directă reprezintă procesul 

optim de tratare a minereului. Procesul este unul convenţional şi constă în următoarele: 

concasare, măcinare, concentrare gravitaţională, leşiere cu cianură într-un circuit CIL 

(carbon-in-leach), recuperarea aurului şi argintului prin adsorbţie pe cărbune, electroliză şi 

topire. Singura tehnologie relativ nouă va fi un circuit cu eluţie continuă.  

Tulbureala de steril provenită de la uzina de procesare va fi tratată în circuitul de denocivizare 

a cianurii şi pompată în vederea depozitării permanente în iazul de decantare a sterilului (IDS) 

care va fi situat în Valea Corna.  

17.4 Proiectarea fluxului tehnologic din uzina de procesare  

Fluxul tehnologic propus, prezentat schematic în Figura 17-1, cuprinde următoarele etape de 

procesare:  

 Alimentarea minereului şi concasare primară în circuit deschis. 

 Stivuirea minereului concasat primar într-o stivă deschisă de unde va fi preluat cu 

ajutorul unor alimentatoare cu plăci.  

 Măcinare în două etape (semiautogenă şi cu bile) la 80% din material sub 150 μm, cu 

posibilitatea îndepărtării şi concasării materialului cu dimensiune critică într-un 

concasor de bile (circuit SABC). 

 Clasificarea în circuit închis a produsului măcinat, folosind hidrocicloane, returul de la 

aceste hidrocicloane urmând să revină la morile cu bile. 
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 Recuperarea concentratului gravitaţional dintr-o porţiune a returului de la hidrocicloane, 

folosind centrifuge de mare viteză cu leşiere intensivă a concentratului, până la 

separarea metalelor de aur şi argint prin electroliză 

 Procedura Carbon in Leach (CIL) pe supra-fluxul de la cicloane, constă dintr-o fază de 

pre-leşiere şi şase faze de adsorbţie pe cărbune (CIL).  

 Deshidratarea sterilelor de procesare într-un îngroşător cu debit mare şi reciclarea 

fluidului în circuitul de măcinare.   

 Detoxifierea masei îngroşate de sterile folosind sulfat de cupru şi metabisulfit de sodiu 

(proces SO2/aer).  

 Spălarea cărbunelui cu acid, eluarea Zadra continuă şi regenerarea cărbunelui stripat 

de metale.  

 Recuperarea aurului din eluat prin electroliză, eluţie în retortă pentru îndepărtarea 

mercurului şi topirea aurului pentru obţinerea aliajului doré. 
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Figura 17-1: Flux tehnologic schematic  
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Uzina va opera cu un singur flux până la deversarea morii SAG, după care cele două mori cu 

bile, concentratoarele centrifugale şi hidrocicloanele vor opera ca două sisteme 

independente. Fluxurile vor fi apoi recombinate pentru transferul către faza de leşiere /CIL 

după care se vor separa din nou în două fluxuri paralele pentru leşiere şi CIL. În urma spălării 

cu acid, cărbunele încărcat va fi stripat în cadrul a trei circuite paralele de eluţie. Va fi instalat 

un singur îngroşător pentru sterile.  

17.5 Capacitatea de producţie a uzinei şi randamentul de extracţie  

Masa de minereu alimentată în uzină este clasificată ca având duritate scăzută, medie şi 

ridicată, iar capacitatea de producţie care poate fi atinsă a fost calculată pe această bază. Pe 

durata de viaţă a minei vor exista diferite amestecuri de tipuri de minereu, iar variaţiile în ceea 

ce priveşte duritatea masei de minereu alimentate în uzina de procesare determină variaţii ale 

capacităţii de producţie faţă de valoarea nominală prevăzută în proiectul tehnic. Capacitatea 

de producţie a uzinei este proiectată să crească substanţial peste 13 Mtpa din anul 9, când 

amestecul de minereu va fi mai puţin dur. Capacitatea maximă de producţie indicată va fi 

atinsă în anul 10 şi 11, când ar urma să fie prelucrată o cantitate de minereu de 15,4 Mtpa.  

Au fost derulate activităţi semnificative pentru a stabili corelaţiile dintre nivelul de recuperare 

în uzină, conţinutul masei de minereu alimentată în uzină şi conţinutul de sulf în sulfuri , iar 

Aurifex a dezvoltat algoritmi revizuiţi pe baza testelor de variabilitate realizate de Minproc şi 

Newmont. Algoritmii propuşi înlocuiesc valorile originale ale previziunilor privind ratele de 

recuperare calculate de Minproc pentru SDF, deşi se bazează pe aceleaşi date de intrare 

variabile: sursa, conţinut principal al minereului şi nivelul de sulf. Conform estimărilor, ratele 

anuale de recuperare a aurului variază între 70 şi 83%, iar cele pentru argint variază între 55 

şi 66% pe durata de viaţă a minei. 

Per ansamblu, SRK consideră că recuperările preconizate sunt rezonabile, însă notează că 

acestea pot varia faţă de cele estimate de la o lună la alta.  

18 INFRASTRUCTURA PROIECTULUI 

18.1 Acces 

Aşa cum s-a menţionat anterior în acest raport, există o reţea de drumuri bine pusă la punct 

în zonă şi o infrastructură rutieră rurală în general bună.  

Accesul la Proiect se face în prezent pe drumurile naţionale DN74 şi DN74A şi drumul 

judeţean DJ742.  DN 74 conectează Abrudul de Brad şi Deva la sud-vest, DN74A conectează 

municipiul Alba Iulia de oraşul Câmpeni, iar drumul judeţean DJ742 conectează Gura Roşiei, 

Roşia Montană, Corna şi Gura Cornei.  

DJ742 are lungimea de 14,16 km şi este un drum de categoria IV în cea mai mare parte, deşi 

pe porţiunea dintre Gura Roşiei şi Roşia Montană este de categoria III. DJ742 va necesita 

modernizări şi reabilitări pentru a face faţă transportului realizat cu utilaje grele în fazele de 

construcţie şi apoi de exploatare.  

Accesul la amplasamentul uzinei se va face dinspre nord pe un drum nou construit de-a 

lungul malului sudic al râului Roşia Montană.  
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18.2 Managementul sterilului de procesare 

Iazul de decantare a sterilului (IDS) a fost dimensionat pentru a stoca 250 Mt de material şi va 

fi realizat prin construirea unui singur baraj în Valea Corna, la sud de uzina de procesare şi 

carierele planificate şi la vest de haldele de steril.  

La începutul operaţiunilor, IDS va consta dintr-un batardou (construit la altitudinea de 682 m 

deasupra nivelului mării) care va fi integrat în barajul de amorsare al IDS (construit la 

altitudinea de 739 m deasupra nivelului mării). Ambele vor fi amplasate în capătul din amonte 

al barajului principal. Barajul de amorsare a fost proiectat ca o structură permanentă de 

retenţie a apei, deoarece suprafaţa freatică maximă a fost modelată să fie cam la înălţimea 

crestei sale. 

Barajul de amorsare va fi construit cu drenaje tubulare de fiecare parte a miezului central de 

argilă. La baza barajului de amorsare va fi instalată o membrană de drenare, în aval de axul 

său (şi va continua până la piciorul din aval aferent amprentei finale a barajului), reţinând 

exfiltraţiile şi eliberând astfe presiunea interstiţială. Barajul va fi înălţat pe verticală în fiecare 

an după finalizarea barajului de amorsare din faza 2, folosind o metodă de construcţie prin 

ridicare în ax. Taluzul din aval al barajelor va avea înclinaţia 3 orizontal la 1  vertical (3O:1V),  

şi va fi construit din sterile de procesare în amonte şi din rocă sterilă în aval, separate de 

material filtrant.   

Un Baraj Secundar de Retenţie (BSR) va fi construit în aval de barajul principal de 

anrocamente în timpul operaţiunilor iniţiale. De asemenea, va fi construit un sistem de lagune 

de tratare semipasivă mai jos de BSR, cu scopul tratării exfiltraţiilor, scurgerilor de pe 

versanţii IDS sau surplusului de apă din iazul de decantare. 

Pregătirea bazinului IDS va include îndepărtarea stratului de sol vegetal, regradarea şi 

compactarea coluviilor expuse, pentru a forma un strat barieră cu permeabilitate scăzută. În 

zonele în care materialul este necorespunzător (rocă expusă sau soluri în cantitate 

insuficientă), suprafaţa va fi acoperită cu o membrană geosintetică sau un strat compactat de 

coluvii.  În plus, va fi prevăzut un sistem de tuburi de drenaj la baza bazinului. Deşi SRK a 

făcut unele recomandări pentru amenajări suplimentare, consideră totuşi că proiectul iazului 

de decantare a sterilului este robust iar construcţia este fezabilă.  

18.3 Managementul apei  

18.3.1 Alimentarea cu apă şi bilanţul de apă  

Principalul consumator de apă al Proiectului va fi uzina de procesare. Se va asigura de 

asemenea alimentarea cu apă potabilă pentru personalul şi locuitorii din satul relocat Roşia 

Montană, pentru controlul prafului şi spălarea utilajelor. Apa provenită de la staţia de tratare a 

apelor acide (ARD) va fi utilizată, dacă este necesar, pentru a susţine debitele ecologice ale 

râurilor şi pâraielor din văile Corna şi Roşia Montană aflate în apropiere.  

În 2003, SNC a generat un bilanţ detaliat al apei pe amplasamentul Proiectului, care de atunci 

a fost revizuit şi actualizat în mai multe etape de MWH, cel mai recent în noiembrie 2007; 

acesta ia în considerare 9 subzone operaţionale, inclusiv o evaluare a IDS, a uzinei de 

procesare, a barajului Cetate, a haldelor de sterile şi a staţiei propuse pentru tratarea apelor 
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acide (ARD).  

Uzina de procesare, care se află în centrul circuitului, va depinde de apa limpezită de la IDS, 

apa tratată în staţia de tratare ARD, exfiltraţiile din iazul uzinei şi completarea cu apă 

proaspătă din Râul Arieş.  

Un element important al bilanţului apei este divizarea dintre componenta apei de ploaie care 

se pierde în sistem prin evapotranspiraţie şi infiltraţie, şi componenta care se manifestă ca 

ape scurse de pe amplasament şi colectate în diferitele iazuri (Cârnic, Cetate şi iazul de 

decantare) şi care contribuie la circuitul apei din cadrul exploatării.  

SRK îşi exprimă satisfacţia că bilanţul de apă luat ca ipoteză de lucru modelează în mod 

adecvat extremele climatice şi că IDS, precum şi iazurile Cetate şi Cârnic au capacităţi 

suficiente pentru a face faţă acestor evenimente extreme, conform celor mai recente date de 

proiectare tehnică.  

18.3.2 Tratarea apelor acide de mină 

Pentru a dezvolta criterii de proiectare pentru o staţie de tratare a apelor acide (ARD), 

Ausenco a derulat un program de teste de laborator la Ammtec, Australia, la sfârşitul anului 

2003 şi începutul anului 2004. Acest program reflecta un flux tehnologic dezvoltat de SNC 

Lavalin în anul 2002 în vederea tratării apelor acide, cu un circuit alcătuit din următoarele 

faze: neutralizare cu var/ sedimentarea şlam/ ajustarea pH-ului debitului deversat. Programul 

a îndeplinit majoritatea criteriilor însă nu şi limitele de deversare pentru sulfatul de calciu; 

astfel, s-a considerat că fie trebuie obţinute nişte dispense speciale, fie trebuie inclusă o fază 

de reducere a sulfatului, dacă este necesar, conform EIM din 2006.  

În 2010/11, o firmă germană WISUTEC, în colaborare cu ECOIND, din România, au derulat 

cu succes o serie de teste de laborator privind precipitarea metalelor/etringit pentru apele 

acide din exploatarea Roşia Montană, precum şi o metodă alternativă de tratare, folosind 

separarea pe membrane. Precipitarea  metalelor, folosind tehnici convenţionale de 

neutralizare cu var, a contribuit la atingerea aproape a tuturor criteriilor pentru valorile limită 

de deversare, cu excepţia sulfaţilor, calciului şi TDS (solide totale dizolvate), confirmând astfel 

testele anterioare întreprinse de Ammtec; prin prelucrare ulterioară, inclusiv precipitarea 

etringitului, s-au putut îndeplini cerinţele necesare. Circuitele de separare pe membrane au 

îndeplinit de asemenea cerinţele necesare.  

O staţie pilot a fost instalată la Roşia Montană în 2011 şi a funcţionat cu succes în 2012, 

furnizând date de proiectare detaliate pentru finalizarea configuraţiei staţiei de tratare a apelor 

acide. Staţia pilot a fost proiectată de WISUTEC şi construită de Bauer Water GmbH 

(subcontractant al WISUTEC). Staţia pilot a fost prevăzută cu ambele fluxuri tehnologice, atât 

precipitarea  etringitului cât şi separarea pe membrane, demonstrând că ambele tehnologii 

sunt capabile să trateze suficient apele acide pentru a asigura conformitatea cu 

reglementările privind deversările.  

18.3.3 Evacuarea apelor uzate  

Evaluarea bilanţului de apă indică faptul că apele uzate vor fi depozitate în principal în iazul 

de decantare, care va capta apele uzate de la uzina de procesare, efluenţii şi exfiltraţiile din 

iazurile de drenare a haldelor de steril (în cazul în care apele din această sursă nu sunt 

acide).  
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Pentru a înţelege posibilitatea apariţiei de exfiltraţii contaminate şi pentru a facilita proiectarea 

unui IDS solid, este important să se caracterizeze şi apoi să se modeleze regimul 

hidrogeologic al formaţiunilor de sub viitorul obiectiv minierşi barajul de retenţie din aval.  

În acest scop, MWH: 

 A realizat o amplă campanie de foraje geotehnice şi hidrogeologice în vara lui 2003. 

 A efectuat analize ale exfiltraţiilor atât pentru IDS cât şi pentru BSR, şi 

 A derulat o investigaţie în teren a datelor geologice şi geotehnice ale IDS propus.  

Deşi SRK a făcut unele recomandări referitoare la anumite activităţi care trebuie realizate în 

faza de proiectare detaliată, în general considerăm că s-au făcut suficiente studii pentru a 

înţelege acest aspect la nivelul necesar în acest stadiu.  

18.3.4 Geochimia sterilelor de procesare şi exfiltraţiile contaminante  

Utilizarea cianurii şi potenţialul demonstrat de apariţie a apelor acide de mină (ARD) sunt 

două probleme ce urmează să fie abordate în proiectul tehnic. Pe termen scurt, transportul şi 

tratarea cianurii reprezintă aspectele principale, iar pe termen lung se va avea în vedere riscul 

de solubilizare a metalelor şi generarea netă de acid din sterile.  

In 2012, MWH a finalizat o evaluare tehnică a geochimiei exfiltraţiilor din sterile, a potenţialului 

de migrare a cianurii, a generării de ARD/leşierii metalelor şi a consecinţelor acestora, 

ajungând la concluzia că ARD nu va fi o problemă în acest caz. Totuşi, acest lucru a fost 

prevăzut în bugetul Proiectului, care acoperă în mod adecvat costul gestionării eventualelor 

ape acide. Mai mult, vor fi efectuate teste în teren asupra sterilului pe parcursul etapelor 

iniţiale de exploatare, iar planurile de închidere vor fi modificate pentru a reflecta rezultatele 

acestor teste, dacă este cazul. 

18.3.5 Evacuarea apelor din carieră şi formarea lacului de carieră după închidere  

În raportul său privind condiţiile iniţiale ale apei, KP a concluzionat că cerinţele de evacuare a 

apei din carieră vor fi neglijabile până la altitudinea de 700m, unde este probabil să se atingă 

nivelul bilanţului apei. Cea mai mare parte a exfiltraţiilor pompate din carieră va proveni din 

reţeaua de lucrări miniere subterane abandonate , adiacente viitoarelor cariere.  

Incertitudinile legate de caracteristicile hidrogeologice ale breciilor intracrateriale fac dificilă 

prezicerea cu acurateţe a debitelor probabile ale exfiltraţiilor în carieră. Totuşi, au fost făcute 

nişte estimări ale influxului, cel mai recent în legătură cu previziunile referitoare la rata de 

formare a lacului de carieră după închidere.  

SRK acceptă în linii mari baza folosită de MWH pentru estimarea influxului în carieră, potrivit 

căreia cea mai mare parte a apei provine de la reţeaua extinsă de lucrări subterane existente, 

70% din debit fiind asociat cu galeria 714 şi numai 30% reprezentând contribuţia apelor 

subterane stocate în matricea de rocă saturată şi reţeaua extinsă a fracturilor de dincolo de 

aceasta. Observaţiile de pe teren sprijină ideea unor resurse limitate de ape subterane, deşi 

testele efectuate până acum sunt limitate. Vor fi întreprinse investigaţii suplimentare înaintea 

atingerii nivelului de 700 m a carierei.  
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18.4 Alimentarea cu energie  

Amplasamentul Proiectului este traversat de o linie electrică cu circuit dublu de 110 kV 

deţinută şi operată de Transilvania Electrica S.A.(Electrica), o companie locală. Această linie 

de electricitate conectează substaţiile din Zlatna şi Preparare. Aceasta va fi relocată la vest 

de amplasamentul Proiectului, cu o linie de alimentare pentru substaţia principală a uzinei de 

procesare 

RMGC a depus la Electrica o cerere de racordare la reţea pentru o linie cu sarcina de 64 MW, 

cu o putere absorbită estimată de 52 MW.  Electrica analizează în prezent cererea prin 

intermediul unui Studiu de Soluţie. Studiile de Soluţie anterioare au evidenţiat că vor fi 

necesare îmbunătăţiri semnificative ale reţelei pentru a permite racordarea RMGC la sarcina 

dorită. Ulterior Studiilor de Soluţie anterioare, cantitatea de energie consumată de marii 

consumatorii din regiune s-a redus. Impactul acestei reduceri este analizat în cadrul Studiului 

de Soluţie actual.  

18.5 Comunicaţii  

Va fi instalat un sistem de comunicaţii PABX, care va asigura conexiunea cu locaţiile 

principale de pe amplasament. Vor fi de asemenea instalate un sistem de comunicare radio, 

cu o staţie de bază într-un punct central, şi dispozitive radio montate pe vehicule şi terminale 

portabile. Amplasamentul este deja conectat la Internet, iar conexiunea va fi îmbunătăţită în 

funcţie de necesităţi.  

18.6 Obiective din cadrul amplasamentului minier  

Pe amplasament s-au prevăzut următoarele obiective:  

 Clădirea administrativă 

 Birouri şi laborator pentru uzină 

 Depozit, ateliere şi curtea de depozitare 

 Postul de la poarta de acces şi cântar 

 Birouri pentru exploatare, atelier mecanicşi instalaţie de spălare a camioanelor 

 Depozit de carburanţi şi lubrifianţi 

 Instalaţii de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi staţie de tratare a efluenţilor  

18.7 Concluzii 

În general, SRK consideră că infrastructura propusă va fi suficientă pentru a susţine 

operaţiunile, aşa cum sunt acestea preconizate în momentul de faţă.  

19 STUDII DE PIAŢĂ ŞI CONTRACTE 

Nici Compania şi nici SRK nu au realizat studii de piaţă şi contracte pentru acest raport.  
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20 STUDII DE MEDIU, PROCEDURA DE AUTORIZARE, IMPACT 
SOCIAL SAU COMUNITAR  

20.1 Reglementări aplicabile în România, procedura de autorizare şi procesul 
EIM  

Aprobarea de mediu se acordă în conformitate cu procedurile EIM prevăzute în HG 918/2002; 

următoarele Ordine Ministeriale stabilesc cadrul procedural pentru derularea EIM:  

 Ordinul Ministrului 860/2002 – pentru aprobarea evaluării de impact asupra mediului şi 

de emitere a acordului de mediu; 

 Ordinul Ministrului 863/2002 – pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile 

etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;  

 Ordinul Ministrului 864/2002 – pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului 

asupra mediului în context transfrontalier şi participare a publicului la luarea deciziilor în 

cazul proiectelor cu impact transfrontalier. 

Legislaţia EIM a Uniunii Europene (UE) a fost transpusă în legislaţia naţională, iar 

reglementările reflectă Convenţia UN-ECE din 1991 privind Evaluarea de Impact asupra 

Mediului în Context Transfrontalier („Convenţia de la Espoo”) şi Convenţia de la Aarhus din 

1998 privind accesul la informaţii, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la 

justiţie în probleme de mediu. Directiva UE privind deşeurile extractive care reglementează 

gestionarea deşeurilor miniere a fost inclusă ca referinţă de autorităţile române în Liniile 

Directoare EIM pentru Proiect în mai 2005 şi a fost adoptată în totalitate pentru Proiect.  

Conform Anexei 1.1 la Ordinul Ministrului 860/2002, activităţile miniere propuse necesită 

desfăşurarea unei evaluări de impact asupra mediului. În EIM aferentă proiectului, RMGC 

respectă prevederile legislaţiei române şi europene în vigoare, şi în plus a adoptat cerinţele 

mai stricte ale liniilor directoare ale Băncii Mondiale sau cele mai bune practici ale industriei şi 

cele mai bune tehnici disponibile (BAT), chiar dacă acestea nu sunt implementate în legislaţia 

din România. Liniile directoare ale Băncii Mondiale acoperă o serie de aspecte care nu sunt 

reglementate în totalitate de legislaţia română şi cea a UE, reprezentând un cadru important 

pentru Proiect, mai ales în ceea ce priveşte strămutarea şi relocarea locuitorilor care deţin 

proprietăţi în zona de impact a proiectului minier.  

Următoarele linii directoare şi acorduri au fost luate în considerare în EIM:  

 Consiliul Internaţional pentru Monumente şi Situri (ICOMOS) 

 Codul Internaţional pentru Managementul Cianurii privind Fabricarea, Transportul şi 

Utilizarea Cianurii în Producţia de Aur, redactat de UNEP/ICME  

 Comisia Internaţională pentru Mari Baraje (ICOLD) 

 Principiile Equator  

 Liniile Directoare ale IFC  

 Iniţiativa Global Compact  

 APELL for mining (Ghid pentru industria minieră privind conştientizarea şi pregătirea 

pentru situaţii de urgenţă la nivel local) 
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 Diferite convenţii privind biodiversitatea, menţionate în capitolul 4.6 din raportul EIM.  

Construcţia şi exploatarea vor putea începe numai după obţinerea autorizaţiilor de construcţie 

necesare. Aceasta este ultima dintr-o serie de cerinţe complexe de autorizare, al cărei stadiu 

este prezentat pe scurt în capitolul de mai jos.  

20.2 Istoria proiectului şi evoluţia procesului de autorizare  

În iunie 1998, Guvernul României a adoptat o lege a minelor care prevedea pentru prima dată 

acordarea de licenţe de concesiune pentru explorare şi exploatare atât pentru entităţi române 

cât şi străine.   

Noua lege a minelor conţinea dispoziţii tranzitorii, care prevedeau că toţi deţinătorii licenţelor 

de concesiune pentru explorare şi exploatare existente trebuie să depună cereri într-un 

anumit termen pentru acordarea licenţei de concesiune în noua formă.  

Minvest, titularul original al licentei Roşia Montană, a depus o cerere la Guvernul României 

pentru acordarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare pentru Proiect. Licenţa a fost 

acordată în decembrie 1998 pe numele Minvest, ca titular, şi RMGC ca afiliat, şi a intrat în 

vigoare în iunie 1999, permiţând exploatarea minereurilor de aur şi argint din zona Proiectului 

Roşia Montană (în baza licenţei nr. 47/1999), pe o durată de 20 de ani, cu posibilitatea de 

prelungire.  

În decembrie 1999, Gabriel Resources a finalizat un studiu de pre-fezabilitate pozitiv pentru 

Proiect, majorându-şi astfel participaţia indirectă în RMGC la 80% şi dobândind dreptul de 

preemţiune pentru restul de 20% deţinut de Minvest. În octombrie 2000, Minvest a transferat 

licenţa către RMGC, care a devenit astfel titularul licenţei. Ulterior, au urmat etapele principale 

ale Proiectului în ceea ce priveşte aspectele sociale şi de mediu:  

 În 2000, cu sprijin financiar din partea RMGC, au fost demarate activităţile de cercetare 

arheologică în cadrul Programului Naţional de Cercetare “Alburnus Maior” (sub 

coordonarea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti);  

 Consultări cu autorităţile regionale şi locale, comunităţile locale şi opozanţii Proiectului 

în 2001 – acestea se desfășoară permanent; 

 Modificarea Planului de Acţiune pentru Relocare şi Strămutare şi a aspectelor tehnice 

în mai 2004, pentru a reflecta recomandările din partea comunităţii şi societăţii civile;  

 Elaborarea proiectelor studiilor de fezabilitate, a studiilor privind condiţiile iniţiale de 

mediu şi a lucrărilor de proiectare tehnică, între 2002 şi 2006; 

 Achiziţia terenurilor/ proprietăţilor în trei faze (iunie 2002 – septembrie 2002; februarie 

2003 – mai 2004 şi octombrie 2006 – februarie 2008);  

 Construcţia cartierului Recea între iulie 2007 şi septembrie 2009; acest nou cartier a 

fost construit special în Alba Iulia pentru familiile din zona de dezvoltare a Proiectului 

care au ales să se mute la oraş. Cartierul a fost inaugurat în septembrie 2009 şi 125 de 

familii s-au mutat în noile case;  

 Iniţierea procedurii EIM în decembrie 2004, cu depunerea unei cereri la Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Alba – Raportul EIM a fost depus la Ministerul Mediului în mai 2006; 

 Prima actualizare a EIM în urma a 16 consultări publice (14 în România şi 2 în 

Ungaria), în iulie/august 2006, cuprinzând anexa cu întrebări şi răspunsuri furnizate în 
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mai 2007 (răspunsuri la 5.610 întrebări şi depunerea unor rapoarte suplimentare pentru 

fundamentarea răspunsurilor);  

 Suspendarea procedurii de analiză a EIM de Ministerul Mediului în septembrie 2007 în 

urma introducerii unei acţiuni în instanţă de contestare a Certificatului de Urbanism al 

Proiectului, după numai 4 întâlniri ale Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) (iunie – 

august 2007). Din CAT fac parte reprezentanţi ai mai multor ministere şi autorităţi 

naţionale (ex. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale sau Administraţia Naţională 

Apele Române) care joacă un rol important în procedura de autorizare a Proiectului. 

CAT analizează raportul EIM împreună cu autoritatea competentă de mediu (Ministerul 

Mediului în cazul Proiectului Roşia Montană) şi oferă feedback cu privire la impactul 

Proiectului, pentru a sprijini autoritatea competentă de mediu în luarea deciziei privind 

autorizaţia de mediu. În funcţie de complexitatea Proiectului evaluat, autoritatea 

competentă de mediu poate invita reprezentanţi din orice alte organizaţii în calitate de 

experţi (ex. Academia Română de Ştiinţă, Institutul Geologic al României), pentru a 

aduce expertiza relevantă în evaluarea impactului Proiectului şi pentru a furniza 

feedback competent pentru luarea deciziei finale.  

 Actualizarea Studiului de Fezabilitate, transmisă către ANRM în februarie 2010; 

 Reluarea întâlnirilor CAT în urma unei a doua actualizări a EIM; informaţii suplimentare 

pentru EIM fiind transmise Ministerului în 2010 şi 2011;  

 Prezentarea actualizării finale a EIM în august 2011, cu răspunsuri la 392 de întrebări 

rezultate în urma celei mai recente analize în CAT şi furnizarea informaţiilor 

suplimentare în octombrie 2011; 

 În noiembrie 2011 a avut loc o a patra întâlnire CAT, in care s-au finalizat evaluarea 

tuturor capitolelor din EIM şi a tuturor informaţiilor suplimentare furnizate de RMGC 

între 2006 şi 2011; la finalul acesteia, reprezentanţii CAT nu au adresat întrebări 

suplimentare.  

Există foarte multe dovezi cum că aspectele sociale şi de mediu evidenţiate în procedura EIM 

au fost integrate în proiectul tehnic, cu modificări semnificative la exploatarea carierelor 

propuse, redefinirea zonelor industriale şi creşterea numărului şi dimensiunii zonelor protejate 

din perimetrul concesiunii. În plus, opţiunile, procedura şi procesele de strămutare şi relocare 

au fost îmbunătăţite în mod constant, pe baza rezultatelor consultărilor permanente cu 

comunitatea.  
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Tabelul 20-1: Situaţia procedurii de autorizare pentru Proiectul RMGC 

Autorizaţie Zona Stadiu Organism de autorizare 

Licenţa de 
exploatare 

Concesiune 
Acordată în 1999; cererea pentru 
actualizarea licenţei a fost depusă  

Agenţia Naţională pentru 
Resurse Minerale 

EIM 
Proiectul Roşia 
Montană 

Depusă în 2006, actualizări şi anexe 
în 2007, 2010, august şi octombrie 
2011 

Comisia de Analiză Tehnică 
(CAT) din Ministerul 
Mediului, cu ratificarea 
Guvernului  

Planurile 
Urbanistice 
Generale pentru 
satele afectate 
(PUG)  

Comunele/oraşele 
Roşia Montană, Abrud, 
Bucium şi Câmpeni 

Finalizate şi aprobate în 2002 (pt. 
Roşia Montană şi Abrud) şi 
prelungirea termenului până în iulie 
2014; 2008 (Câmpeni) şi 1999 
(Bucium); revizuiri necesare în urma 
modificărilor aduse la proiectului 
tehnic  

Consiliul Judeţean Alba, 
autorităţile locale 
competente  

Planul Urbanistic 
Zonal (PUZ 
Industrial)  

Zona Proiectului  

Finalizarea actualizărilor; primirea 
avizului pentru noul PUZ Evaluare 
Strategică de Mediu; obţinerea a 17 
din 22 de avize necesare; se 
preconizează obţinerea aprobării în 
2013 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale, consiliile locale 
(Roşia Montană, Abrud, 
Bucium) pentru acordarea 
aprobării finale  

PUZ Zona 
istorică 

Centrul istoric şi zonele 
arheologice 

Obţinerea a 9 din cele 13 avize 
necesare; se preconizează obţinerea 
aprobării în 2013 

Ministerul Culturii  

Descărcarea 
arheologică 
pentru Cârnic 

Zona Cârnic 
Aprobarea şi certificarea obţinute pe 
17 iulie 2011 

Ministerul Culturii  

Achiziţia 
drepturilor de  

proprietate 

Toate zonele afectate 
de amprenta proiectului 

În curs. Se preconizează că va dura 
12 luni de la emiterea autorizaţiei de 
mediu (AM), însă ar putea dura şi 
mai mult din cauza achiziţiilor 
obligatorii  

RMGC; Guvernul României, 
Consiliul Judeţean Alba 
(CJ)  

 

Scoaterea din 
circuitul  forestier  

Zonele împădurite din 
perimetrul concesiunii 
Proiectului 

Va începe odată cu emiterea AM. Se 
anticipează că va dura 6 luni.  

Ministerul Mediului, 
Guvernul României 

Scoaterea din 
circuitul agricol 

Zonele agricole 
afectate de amprenta 
Proiectului  

Va începe odată cu emiterea AM. Se 
anticipează că va dura 8 luni. 

Ministerul Agriculturii; 
Guvernul României 

Omologarea 
rezervelor 

Zona Proiectului din 
perimetrul concesiunii  

Auditarea calculelor actuale privind 
rezervele; trebuie obţinută aprobare 
EIM în cazul unor modificări de 
proiectare tehnică  

Agenţia Naţională pentru 
Resurse Minerale 

Autorizaţia de 
construcţie 
pentru proiectul 
minier 

Toate operaţiunile 
necesare pentru 
proiect, aflate în 
perimetrul concesiunii  

Cererea va fi depusă după obţinerea 
tuturor studiilor, aprobărilor şi 
avizelor pentru CU. Anticipat în 
2013/2014 

Consiliul Judeţean Alba 

 

Obţinerea autorizaţiilor de construcţie pentru Proiect de către RMGC este condiţionată de dobândirea 

tuturor drepturilor de suprafaţă necesare în zona de dezvoltare a Proiectului. Totuşi, momentul 

obţinerii acestora depinde de acţiuni ale terţilor şi o serie de factori de risc care nu se află în controlul 

companiei. Deşi RMGC a conceput Proiectul astfel încât să respecte toate legile aplicabile pentru a 

nu înregistra întârzieri în procesul de autorizare, acţiunile în instanţă introduse de ONG-uri sau alte 

părţi (cele în curs sau cele care ar putea fi introduse în viitor) au potenţialul de a provoca întârzieri 

semnificative în graficul de derulare a Proiectului. În cele din urmă, Guvernul României este cel care 

determină momentul eliberării AM şi a tuturor celorlalte autorizaţii şi aprobări necesare pentru Proiect, 

cu condiţia ca instanţele din România să rezolve cazurile în timp util.  
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20.3 Comparaţie cu ghidurile şi standardele internaţionale 

Analiza generală a EIM şi a informaţiilor actualizate furnizate în cadrul unor prezentări şi vizite 

în teren arată că procesele de evaluare a impactului social şi de mediu întreprinse de RMGC, 

precum şi procedurile de strămutare şi relocare sunt în conformitate cu Principiile Equator 

aplicabile proiectelor de Categorie A în ţările OCDE cu venituri medii, printre care se află şi 

România, conform clasificării din World Bank Development Indicators Database (baza de date 

a Băncii Mondiale privind indicatorii de dezvoltare). Opinia SRK cu privire la conformarea 

Proiectului cu Principiile Equator este prezentată sintetic în tabelul de mai jos.  

Tabelul 20-2: Stadiul de conformare cu Principiile Equator 

Principiu Stadiul proiectului RMGC 

EP1: Verificare şi clasificare – Clasificarea riscului 
unui proiect pe baza unor criterii de evaluare 
socială şi de mediu elaborate de International 
Finance Corporation (IFC)  

Potrivit criteriilor IFC, Proiectul este clasificat în 
Categoria A deoarece are potenţiale impacturi adverse 
semnificative de mediu şi sociale, care sunt diverse, 
ireversibile sau fără precedent; astfel, în conformitate cu 
legislaţia română şi Directiva UE privind Evaluarea de 
Impact asupra Mediului, Proiectul necesită o evaluare 
detaliată a impactului.  

EP2: Evaluarea socială şi de mediu – pentru 
proiectele din Categoria A, este necesară o 
evaluare socială şi de mediu care să ţină cont de 
impactele şi riscurile aferente proiectului şi care 
să prevadă măsuri de atenuare şi management, 
relevante şi adecvate pentru natura şi 
dimensiunea proiectului.  

A fost derulat un studiu cuprinzător privind evaluarea 
impactului de mediu şi social (EIMS), care descrie 
Proiectul, identifică şi clasifică impactul social şi de 
mediu, propune măsuri adecvate de atenuare a 
impactelor negative şi evaluează alternativele pentru 
Proiect, justificând designul propus. Consultările publice 
au fost şi continuă să fie o parte fundamentală a acestui 
proces.  

EP 3: Standarde sociale şi de mediu aplicabile – 
doarece proiectul este situat într-o ţară membră 
OCDE care nu se încadrează în categoria ţărilor cu 
venituri mari, evaluarea trebuie să se desfăşoare 
în conformitate cu Standardele de Performanţă 
aplicabile ale IFC şi liniile directoare EHS specifice 
industriei, precum şi cu legislaţia locală.  

Evaluarea RMGC pare să fie în conformitate cu toate 
liniile directoare IFC şi EHS aplicabile, precum şi cu 
legislaţia şi reglementările din România. Deşi încă nu s-a 
obţinut AM, având în vedere documentaţia analizată şi 
discuţiile cu personalul RMGC, nu există motive să 
credem că autorizaţia nu va fi acordată în condiţii 
rezonabile.  

EP 4: Plan de acţiune şi sistem de management – 
Pentru Proiectele din Categoria A, din ţări membre 
OCDE care nu sunt clasificate ca având venituri 
mari, trebuie să se elaboreze un plan de acţiune şi 
un sistem de management social şi de mediu care 
să abordeze riscurile şi impacturile Proiectului.  

Deşi RMGC nu are un Plan de Acţiune general, Politicile 
Sociale şi de Mediu ale Proiectului şi Angajamentele 
aferente demonstrează intenţia, iar în plus există un set 
cuprinzător de planuri de management şi monitorizare a 
aspectelor sociale şi de mediu, structurate pe mai multe 
niveluri de detaliu. 

EP 5: Consultare şi informare - Proiectele din 
Categoria A, din ţări membre OCDE, care nu sunt 
clasificate ca având venituri mari, trebuie să 
cuprindă o fază de consultare cu comunităţile 
afectate de proiect, documentaţia EIM trebuie 
pusă la dispoziţia publicului, iar rezultatele 
consultărilor trebuie luate în considerare.  

Procesul EIM al RMGC a fost caracterizat de ample 
consultări publice la toate nivelurile, cu implicarea 
factorilor de interes atât în context transfrontalier, cât şi 
local. Nivelul de informare şi transparenţă al proiectului 
este unul ridicat, iar rezultatele consultărilor au fost 
integrate în proiectul tehnic.  

EP 6: Procedura pentru reclamaţii – Dezvoltatorul 
proiectului trebuie să instituie un mecanism de 
formulare a reclamaţiilor, disponibil imediat, ca 
parte a sistemului de management, precum şi să 
informeze comunităţile afectate cu privire la 
mecanism.  

RMGC are mecanisme simple şi accesibile pentru 
formularea reclamaţiilor venite din partea comunităţii – 
inclusiv birouri accesibile tuturor în Roşia Montană, 
Corna, Recea şi Alba Iulia. Există, în plus, cutii poştale şi 
linii telefonice pentru reclamaţiile comunităţii.  

EP 7: Evaluare independentă – Proiectul va fi 
evaluat de un expert independent pe probleme de 
mediu şi/sau sociale, neasociat cu dezvoltatorul 
Proiectului, în scopul analizării conformităţii cu 
Principiile Equator.  

 

Evaluarea independentă este în curs. 

EP 8: Obligaţii – În documentaţia de finanţare, 
dezvoltatorul se obligă: a) să respecte toate legile 
sociale şi de mediu, reglementările şi autorizaţiile 
aplicabile în ţara gazdă; b) să furnizeze Planul de 
Acţiune; c) să elaboreze rapoarte periodice; d) să 
dezafecteze instalaţiile, dacă este cazul, în 
conformitate cu planul agreat.  

RMGC şi-a asumat angajamentul de a se conforma cu 
prevederile legislative din România sau chiar de a le 
depăşi; a instituit planuri de management şi acţiune; are 
un sistem de revizuire şi raportare periodică şi s-a 
angajat să închidă mina în mod responsabil, pe baza 
unui plan de închidere bine pus la punct şi cu includerea 
costurilor estimate în modelul financiar. 
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EP 9: Monitorizare şi raportare independentă – 
Monitorizare independentă a conformităţii pe toată 
durata de viaţă a Proiectului. 

Nu se aplică încă.  

 

20.4 Aspecte sociale şi de mediu principale 

Raportul EIM a identificat aspectele principale ale Proiectului, prezentate pe scurt mai jos. În 

urma analizării documentaţiei disponibile şi vizitei în amplasament teren, SRK nu a identificat 

alte probleme care ar putea fi relevante pentru Proiect.   

20.4.1 Aspecte socioeconomice  

Proiectul promite crearea de locuri de muncă, atât direct în cadrul RMGC, cât şi indirect, ca 

urmare a creşterii cererii de produse şi servicii. Totuşi, întârzierile în demararea Proiectului au 

avut consecinţe negative pentru multe persoane din zonă. Marea majoritate a oamenilor din 

comunităţile miniere din Roşia Montană şi din jur doresc continuarea tradiţiilor miniere. 

Mineritul este sursa predominantă de locuri de muncă în Roşia Montană şi Abrud de foarte 

mult timp, însă şomajul este acum o problemă majoră. În Roşia Montană, de exemplu, există 

aproximativ 1.800 de persoane apte de muncă, însă numai în jur de 500 au un venit dintr-o 

activitate economică,profitabilă, majoritatea lucrând pentru RMGC, în timp ce 1000 de 

persoane nu au niciun venit. 

Potrivit planului de acţiune iniţial privind strămutarea (2003), achiziţia terenurilor pentru proiect 

a presupus strămutarea a 430 de gospodării aflate în zona industrială, 317 în zona protejată, 

dar asociată cu zona de impact a Proiectului şi 253 de gospodării în zona tampon din sectorul 

industrial, ceea ce înseamnă aproximativ o mie de gospodării din amprenta Proiectului şi din 

jurul acesteia. Această problemă delicată este gestionată de Departamentul de Relaţii 

Comunitare al RMGC şi de o echipă dedicată planului de strămutare. Documentul principal 

pentru acest proces este Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare, care se bazează 

pe recomandările de strămutare ale Băncii Mondiale şi se desfăşoară în conformitate cu 

legislaţia română şi directivele UE. 

În jur de 794 de proprietăţi rezidenţiale au fost deja achiziţionate de RMGC, şi alte 155 mai 

trebuie achiziţionate pentru ca proiectul să meargă mai departe. Monitorizarea impactului 

social asupra persoanelor care s-au relocat a arătat că majoritatea trăiesc mai bine. 

Dificultăţile de adaptare, integrare şi lipsa locurilor de muncă pentru câteva dintre familiile 

relocate vor fi gestionate în cadrul unui program de sprijin special dezvoltat de echipa RMGC 

responsabilă de strămutare. Cei strămutaţi la Recea o duc în general mai bine; majoritatea s-

au instalat bine, au locuri de muncă, au acces la sistemul de învăţământ şi au reuşit să 

menţină legăturile cu comunitatea şi cu Roşia Montană. Cei care au ales strămutarea la nivel 

local în Roşia Montană sunt frustraţi de întârzierea construcţiei unor noi locuinţe de relocare. 

Aceştia au decis să rămână în zonă în speranţa angajării în Proiect, iar lipsa locurilor de 

muncă din cauza întârzierilor în procesul de autorizare reprezintă o problemă majoră. Totuşi, 

Departamentul de Relaţii Comunitare al RMGC a instituit măsuri specifice pentru soluţionarea 

acestor probleme, inclusiv un program de „locuri de muncă sociale” pentru a reduce nivelul de 

sărăcie şi frustrare.  

20.4.2 Aspecte privind patrimoniul cultural  

Roşia Montană are o istorie minieră documentată de 2000 de ani, datând din epoca romană. 

Evoluţia tehnologiei de exploatare din trecut până în prezent reprezintă o cronologie 
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valoroasă a patrimoniului industrial minier. Scăderea populaţiei în Roşia Montană a dus la 

modificări semnificative atât în ceea ce priveşte economia, cât şi aspectul satului, multe case 

cu valoare de patrimoniu fiind puternic degradate sau prăbuşite. 

Obiectivele principale de patrimoniu cultural includ puţurile şi galeriile romane; doua clădiri de 

vârstă romană; 41 de „monumente istorice”; o varietate de artefacte din perioada romană; 10 

biserici şi 12 cimitire; precum şi istoria orală a unei comunităţi al cărei destin a fost marcat de 

o bogată istorie a mineritului. Cercetările şi documentaţia referitoare la acest patrimoniu, 

realizate pe o perioadă de 10 ani, au dus la modificări considerabile ale Proiectului tehnic. 

RMGC a contribuit, de asemenea, cu fonduri considerabile, de aprox. 15 m USD, la 

excavarea, conservarea şi restaurarea multora dintre aceste obiective de patrimoniu. 

Programul de Dezvoltare Durabilă a Comunităţii elaborat de companie se bazează pe 

dezvoltarea aspectului satului Roşia Montană ca o posibilă soluţie pe termen lung pentru a 

asigura durabilitatea economică după încheierea exploatării miniere. Deşi certificatele de 

descărcare arheologică şi PUZ-urile necesare pentru aprobarea EIM au fost fie obţinute, fie 

se află în etapele finale ale procedurii de autorizare, problemele legate de percepţiile eronate 

ale publicului cu privire la distrugerea patrimoniului românesc ar putea provoca şi în 

continuare întârzieri în Proiect. Un grup independent de monitorizare abordează această 

problemă pentru a creşte încrederea în angajamentul RMGC în ceea ce priveşte conservarea 

patrimoniului.  

20.4.3 Opoziţia ONG-urilor  

În general, opoziţia ONG-urilor la adresa Proiectului este legată de aspectele de mediu, în 

special în ceea ce priveşte utilizarea cianurii, apele acide (ARD), poluarea anticipată şi 

modificările aduse peisajului ca urmare a excavărilor şi despăduririlor. Acest tip de opoziţie 

creşte în mod semnificativ odată cu distanţa faţă de proiect, vocile cele mai intransigente şi 

vehemente făcându-se auzite în toată România, în afara zonei Proiectului. 

Majoritatea acţiunilor în instanţă şi obiecţiilor împotriva Proiectului au fost legate de aceste 

îngrijorări. RMGC s-a angajat activ într-un dialog cu multe din ONG-urile aflate în opoziţie şi  

s-a străduit să ofere asigurări şi să demonstreze măsurile proactive de atenuare a impactului 

pe care le va institui. Multe dintre activităţile de consultare a persoanelor interesate şi 

abordările relaţiilor cu comunitatea au încercat să elimine percepţiile negative, neînţelegerile 

şi dezinformarea diseminate de aceste ONG-uri care se opun proiectului.  

20.4.4 Concepţii şi prejudecăţi, aşteptări la nivel local 

Opoziţia locală din Roşia Montană este redusă, doar o mică parte exprimându-şi opoziţia faţă 

de Proiect. Există, de asemenea, dubii referitoare la oportunităţile de angajare preconizate şi 

avantajele economice ale Proiectului. Mai îngrijorătoare sunt acuzaţiile nefondate, dar 

vehemente, legate de coruperea şi oprimarea comunităţii locale de către RMGC, care trebuie 

respinse cu tărie.  

O zonă posibilă de conflict este legată de necesarul de forţă de muncă al RMGC. Este 

esenţial ca RMGC să facă evaluări exacte cu privire la necesarul de forţă de muncă pentru 

faza de construcţie şi cea de operare şi să le comunice în mod transparent. Dacă aşteptările 

privind locurile de muncă sunt nerealist de mari, iar promisiunile percepute nu sunt îndeplinite, 

ar putea exista o reacţie negativă împotriva Proiectului. Pentru a rezolva problema nivelului 

redus de experienţă şi competenţă al forţei de muncă de la nivel local şi pentru a face faţă 

aşteptărilor, au fost instituite programe de formare profesională şi de capacitare profesională. 
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20.4.5 Apa 

Având în vedere gradul de contaminare ridicat existent, ca urmare a activităţilor miniere 

istorice, în cazul în care Proiectul va merge mai departe, acesta va avea în mod special 

beneficii în ceea ce priveşte calitatea apei. Măsurile de tratare a apelor integrate în proiectul 

tehnic vor duce la îmbunătăţiri semnificative şi măsurabile ale condiţiilor de mediu din 

cursurile de apă care părăsesc zona Proiectului. Totuşi, proiectul va utiliza tehnologii care 

presupun utilizarea acidului clorhidric şi a cianurii (CN), astfel că managementul acestora şi a 

altor substanţe chimice toxice necesită respectarea legislaţiei române şi europene şi utilizarea 

celor mai bune şi mai moderne practici internaţionale în materie de siguranţă, pentru a evita 

poluarea. Percepţia negativă cu privire la cianură, ca urmare a accidentelor din trecut, este o 

problemă semnificativă pentru RMGC şi se reflectă în opoziţia publică împotriva Proiectului, în 

special din afara regiunii miniere. Proiectul tehnic prevede reducerea concentraţiei de cianură 

prin detoxifiere şi se preconizează că tulbureala din iazul de decantare a sterilelor va conţine 

sub 5 mg/L CNWAD, semnificativ sub limita prevăzută de Directiva UE privind deşeurile 

extractive, care este de 10 mg/L CNWAD. Deversarea în IDS ar fi oprită dacă ar exista vreo 

neconformare în procesul de detoxifiere, însă  orice tulbureală netratată ar rămâne în IDS şi 

nu s-ar deversa în afara amplasamentului. Aceste aspecte sunt abordate în planurile RMGC 

privind managementul apei şi al cianurii.  

Impactul asupra cursurilor de apă de suprafaţă se va datora interceptării directe şi captării 

fluxurilor de ape de suprafaţă contaminate şi necontaminate de către infrastructura 

Proiectului. Apele contaminate provenite de la haldele de steril şi lucrările anterioare vor fi, de 

asemenea, tratate. Rezultatul net ar putea afecta debitele pe râurile Corna şi Roşia şi pe cele 

din aval. Pe cât posibil, apa curată va fi direcţionată către captările respective din aval. Totuşi, 

operaţiunile prelungite de evacuare a apei din cariere pot duce la scăderea nivelului apelor 

subterane, ceea ce ar duce la scăderea contribuţiei apelor subterane la debitele de suprafaţă.  

20.5 Închidere 

EIM detaliază planurile de dezafectare post-închidere; majoritatea zonelor Proiectului vor fi 

reabilitate pentru a se încadra în peisajul natural la finalul perioadei de viaţă a minei. În 

analiza economică prezentată mai jos, în Secţiunea 22 a acestui raport, RMGC a inclus o 

valoare totală ajustată a costurilor de închidere de 146 m USD. Estimarea anterioară din 2009 

se ridica la aprox. 128 m USD. Diferenţa dintre cele două estimări se datorează faptului că 

această estimare a fost actualizată la condiţiile din trim. 3 al anului 2012, prin aplicarea unor 

factori de majorare şi prin utilizarea cursurilor de schimb actualizate, evidenţiate în Secţiunea 

22.   

Spre finalul fazei de exploatare, tehnologiile de producţie şi depozitare a deşeurilor vor fi 

adaptate tot mai mult la cerinţele fazelor de închidere şi reabilitare. Trei dintre cariere  vor fi 

rambleate cu rocă sterilă, iar cariera Cetate va fi inundată pentru a se crea un lac. Treptele 

carierelor vor rămâne evidenţiate proeminent la nivel local, pentru a simboliza moştenirea 

minieră a văii. Deşi depozitarea sterilelor de procesare va schimba semnificativ topografia 

Văii Corna, IDS va fi restructurat şi revegetat. Vor exista instalaţii semipasive de tratare a 

apei, dar şi sistemele de tratare active vor continua să opereze dacă este necesar, pentru 

conformarea la standardele de deversare. Sistemul existent de monitorizare va fi adaptat 

pentru faza de post-închidere, pentru a verifica eficienţa reabilitării şi pentru a identifica 

măsurile de atenuare suplimentare necesare. Totuşi, Planul de Management al Reabilitării şi 
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Închiderii Minei va evolua odată cu evoluţiile tehnologice, schimbările la nivel de opinie 

publică şi îmbunătăţirea gradului de cunoaştere a impacturilor asupra mediului. 

 

20.6 Concluzii  

RMGC a derulat un proces amplu şi amănunţit de evaluare a impactului social şi de mediu 

precum şi o procedură de consultare publică şi a comunităţii pentru Proiect. În plus, RMGC a 

desemnat o echipă dedicată şi foarte motivată alcătuită din persoane cu calificări adecvate, 

pentru a gestiona impacturile identificate şi, de asemenea a realizat sisteme de management 

al mediului, a componentei sociale, a sănătăţii şi securităţii în muncă pentru a facilita 

implementarea măsurilor de management identificate. Au fost evaluate şi alternativele la 

planurile propuse de exploatare şi procesare şi s-a demonstrat clar că opţiunile avute în 

vedere în propunerea actuală sunt cele mai benefice pentru zona Roşia Montană  prezentând 

cele mai scăzute impacturi adverse la nivel social şi asupra mediului.  

RMGC cunoaşte în detaliu cerinţele procesului de autorizare şi riscurile potenţiale asociate 

graficelor de execuţie aferente demarării Proiectului şi a anticipat posibile întârzieri care ar 

putea rezulta din aceste riscuri. Acolo unde este aplicabil, compania a instituit măsuri de 

atenuare a acestor riscuri. Autorizaţiile, avizele şi certificările necesare au fost fie obţinute, fie 

fac obiectul unei strategii pentru a le obţine. Există riscul ca emiterea acordului de mediu să 

fie în continuare întârziată, dacă RMGC se va confrunta şi în continuare cu procese pe rolul 

instanţelor. Implicaţiile acestora trebuie discutate cu autorităţile competente pentru a stabili 

dacă sunt necesare modificări la oricare dintre autorizaţiile existente sau la cererile de 

autorizaţii în derulare. Presupunând că aceste probleme sunt rezolvate în cel mai scurt timp, 

nu ar trebui să afecteze semnificativ integritatea generală a Proiectului 

21 COSTURI DE CAPITAL ŞI DE EXPLOATARE 

21.1 Costurile de capital iniţial 

Introducere 

Investiţiile iniţiale şi de susţinere ale Proiectului, care au fost estimate în trimestrul 4 din anul 

2008 şi au stat la baza Raportului Tehnic 2009, au fost actualizate în prezentul raport , 

finalizat în trim. 3 al anului 2012.  Aceste estimări actualizate sunt o combinaţie între estimări 

de prim principiu, cotaţii şi majorări ale estimărilor anterioare şi au fost calculate cu ajutorul 

următoarelor companii/grupuri:  

 IMC (exploatare) 

 MWH (lucrări civile şi terasamente)  

 Metifex (instalaţia de procesare) 

În plus, RMGC a calculat intern estimarea costurilor pentru dezvoltare si drepturi acces 

(„Costuri Proprietar”)  

Această secţiune din raport prezintă baza estimării iniţiale a costurilor de capital din 2008  şi 

prezintă pe scurt estimarea revizuită  pentru Proiect la nvelul  trim. 3 al anului 2012. 
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21.1.1 Baza estimării din Trim4 2008 

Estimarea costurilor de capital din Trim4 2008 este prezentată pe scurt mai jos, în Tabelul 21-

1.  

 

 

 Tabelul 21-1: Estimarea cheltuielilor de capital (Trim4 2008) 

Componenta 
Capital iniţial 

(USD'm) 

Exploatare  89 

Procesare 115 

IDS 99 

Infrastructură, utilităţi 137 

EPCM şi costuri indirecte 158 

Costuri Proprietar  203 

Cheltuieli neprevăzute  73 

Total 876 

 

Excluzând incertitudinile provocate de criza economică globală din 2008, precum şi 

volatilitatea aferentă a preţurilor mărfurilor şi cursurilor de schimb valutar, estimarea a fost 

considerată adecvată pentru un nivel tipic de studiu de fezabilitate de aproximativ ± 15%.  

Provizionul pentru cheltuieli neprevzute inclus în estimarea capitalului iniţial a fost de aprox. 

9,5% (excluzând plata TVA, recuperabilă de către RMGC). 

Estimarea din Trim 4 al anului 2008 a fost întocmită în monedele preconizate ale cheltuielilor. 

Acestea sunt, în principal, Lei, Euro şi USD, cu sume mai mici în dolari australieni şi 

canadieni. Toate estimările au fost convertite în USD, la cursurile de schimb valabile în 2008. 

Costurile cu mâna de lucru pentru construcţie s-au bazat pe studii derulate în România în 

2007, majorate la nivelul din trim. 4 al anului 2008, pe baza datelor suplimentare furnizate de 

RMGC. 

Cheltuielile de capital pentru mină au fost estimate de IMC în conformitate cu procedurile 

standard şi au constat în principal din costurile asociate decopertării înainte de producţie, 

costuri cu utilajele şi anumite infrastructuri miniere. Au fost obţinute cotaţii de preţ pentru toate 

utilajele principale. Costul utilajelor de mici dimensiuni a fost calculat pe baza unei combinaţii 

între cotaţiile de preţ şi date specifice industriei. Costul lucrărilor de decopertare înainte de 

producţie a fost estimat în acelaşi mod ca şi costurile de operare a minei (v. mai jos).  

Costurile lucrărilor de terasare şi ale anumitor elemente de infrastructură au fost estimate de 

MWH. Costurile directe au fost calculate ca rate unitare de producţie, pentru fiecare element 

de cost. Aceste costuri unitare au fost apoi înmulţite cu cantităţile de materiale relevante. 

Costurile indirecte au fost calculate pentru întreaga lucrare şi alocate pro rata proporţional 

între diferitele elemente de cost individuale.  

Costurile directe au fost estimate pe baza primelor principii (ab initio) şi calculate prin 
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reducerea activităţilor majore la activităţile cele mai detaliate sau de la nivelul cel mai de jos, 

care au putut fi interpretate pe baza estimării originale. Au fost întocmite fişe de activitate 

pentru fiecare dintre aceste activităţi detaliate.  

Fişele individuale de activitate cuprind informaţii privind cantitatea totală a producţiei şi 

listează toate utilajele necesare pentru executarea lucrărilor, necesarul total de personal şi 

orice materiale necesare pentru fiecare echipaj în parte. Productivitatea fiecărui echipaj a fost 

calculată folosind date precum capacităţile utilajelor, vitezele şi eficienţele de operare, 

distanţele de deplasare, dimensiunea încărcăturilor, durata ciclului de încărcare, timpul de 

manevrare şi perioadele de aşteptare, după caz. Numărul total de ore pe echipaj a fost apoi 

calculat folosind rata de productivitate a echipajului şi cantitatea de producţie necesară. 

Numărul de ore pe schimb lucrate de fiecare echipaj, numărul de schimburi pe zi şi eficienţa 

generală a echipajului au fost utilizate pentru a determina numărul total de zile de producţie, 

care a fost integrat apoi în graficul de construcţie. Costul pe unitate de producţie a fost obţinut 

prin adunarea costului pe oră al fiecărui utilaj sau angajat şi împărţirea rezultatului la rata de 

producţie orară. Costul pe unitate de producţie a fost apoi înmulţit cu cantitatea necesară, 

obţinându-se costul total pe activitate. 

Cantităţile de materiale au fost calculate pe baza estimărilor întocmite de MWH pentru SNC în 

2007, cu o oarecare optimizare a terasamentelor pentru drumuri şi excavaţiilor la 

amplasamentul uzinei realizată de MWH. 

Estimările cheltuielilor de capital pentru toate obiectivele Proiectului, altele decât cele 

dezvoltate de IMC şi MWH, au fost întocmite de Metifex pe baza activităţii SNC din 2007. 

Activitatea SNC a încetat în noiembrie 2007, înainte de publicarea rezultatelor finale, ca 

urmare a suspendării de către Guvernul României a procesului de analiză a EIM pentru 

Proiectul Roşia Montană. SNC a prezentat un raport de încheiere a activităţii. Acest raport a 

inclus o estimare detaliată a costurilor de capital ale Proiectului, estimare care fusese 

finalizată, dar care nu făcuse obiectul unei revizuiri finale de către SNC. După oprirea 

activităţii SNC au fost făcute unele modificări la Proiectul tehnic, iar estimarea a fost revizuită 

pentru a reflecta aceste modificări. Pe baza informaţiilor furnizate de SNC, RMGC a 

determinat toate estimările de bază ale costurilor, adaptate la condiţiile de la mijlocul anului 

2007, iar apoi le-a revizuit în funcţie de condiţiile din Trim. 4 al anului 2008, folosind indecşii 

de inflaţie corespunzători.  

Estimările privind cheltuielile de capital iniţiale pentru uzina de procesare şi elementele de 

infrastructură care au făcut obiectul de activitate al Metifex au fost dezvoltate pe următoarele 

baze: 

 SNC a obţinut cotaţii de preţ pentru toate utilajele principale. Costul unităţilor de mici 

dimensiuni a fost calculat folosind date standard interne, specifice industriei sau prin 

factoring.  

 Cantităţile de beton, oţel structural şi alte elemente similare, compilate de SNC, s-au 

bazat pe datele preluate din planurile generale, diagramele electrice, diagramele 

privind sistemul de ţevi şi conducte şi diagramele de instrumente. 

 Preţurile unitare ale materialelor vrac s-au bazat pe cotaţiile de preţ obţinute de SNC de 

la potenţiali furnizori români.  
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 Componentele majore ale costurilor EPCM şi indirecte au fost estimate pe baza 

primelor principii. Componentele de mici dimensiuni au fost factorizate. Costurile pentru 

cheltuieli neprevăzute au fost calculate pe baza calităţii impuse estimării efectuate.  

Componenta care revine Proprietarului din cheltuiala iniţială de capital a fost estimată de 

RMGC. Cheltuielile de capital ale Proprietarului au fost estimate pe următoarele baze:  

 Au fost obţinute cotaţii de preţ pentru construcţia cartierului de strămutare, deşi unele 

costuri aferente au fost estimate pe baza lucrărilor efective de construcţie derulate 

până la momentul respectiv. 

 Costul de achiziţie a drepturilor de proprietate s-a bazat pe preţurile de cumpărare 

aprobate utilizate de RMGC între mijlocul anului 2007 şi începutul lui 2008. Aceste 

preţuri nu au fost indexate, deoarece valorile proprietăţilor în România au scăzut în a 

doua jumătate a lui 2008. 

 Serviciile de consultanţă tehnică au fost estimate pe baza primelor principii. S-au 

prevăzut costurile pentru propria echipă de proiect a RMGC. 

 S-au previzionat, de asemenea, taxele ce urmează a fi percepute în România în 

perioada de construcţie. Una din cele mai importante taxe este cea pe scoaterea din 

circuitu forestier care a fost estimată pe baza unei propuneri legislative (adoptată 

ulterior).  

21.1.2 Actualizare la condiţiile din Trim. 3 al anului 2012 

Componenta de exploatare din costul de capital iniţial din Trim. 3 al anului 2012 se bazează 

pe estimările efectuate de IMC. IMC a actualizat graficul de producţie al minei pentru alinierea 

acestuia cu parametri de intrare revizuiţi (cum ar fi preţul Au şi Ag), a preluat diferitele 

constrângeri legate de procesul de autorizare şi cantităţile (lista de utilaje şi altele asemenea) 

din planul exploatării din 2008 şi apoi a aplicat preţurile actualizate ale parcului de utilaje, 

obţinute de la producători, costurile cu forţa de muncă obţinute de la RMGC şi unele cotaţii 

obţinute din baza de date IMC. 

Componenta de lucrări civile şi terasamente din costul de capital iniţial se bazează pe 

estimările întocmite de MWH. Cantităţile se bazează pe graficele de lucrări civile dezvoltate 

de MWH în 2009, iar cotaţiile sunt cele obţinute de la producători, pentru echipamente, de la 

RMGC pentru preţul carburantului şi forţei de muncă şi din baza de date a MWH pentru 

proiecte de o anvergură similară.  

Componenta de instalaţii de procesare se bazează în continuare pe cantităţile calculate de 

SNC în 2007, însă preţurile au fost indexate de RMGC folosind o combinaţie de indici de piaţă 

(Eurostats) şi preţuri reale de la furnizorii de echipamente (dacă au fost disponibile).  

Costurile Proprietarului au fost actualizate pe baza primelor principii şi includ majorări ale 

costurilor cu relocarea şi strămutarea, costurile generale şi administrative şi ale proiectelor de 

patrimoniu, precum şi o serie de costuri care alcătuiesc capitalul iniţial de care RMGC are 

nevoie pentru dezvoltarea durabilă a Proiectului.  

Mai mult, RMGC a inclus costurile de capital pentru elemente suplimentare şi majorări de 

capital, inclusiv costuri asociate cu uzina de procesare, EPCM, terasamente, infrastructura 

HV, utilaje miniere, denocivizarea cianurii, patrimoniu şi strămutare şi costuri generale şi 
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administrative.  

Tabelul 21-2 prezintă pe scurt costurile de capital generale ale Proiectului în varianta 

actualizată, precum şi estimarea anterioară din Trim. 4 al anului 2008, în scop comparativ. 

Costul de capital iniţial a crescut de la 876 m USD la 1.400 m USD.  

Tabelul 21-2: Estimarea cheltuielilor de capital   

Componenta 
Capital iniţial – Q3 2012 

(USD’m) 

Estimarea anterioară din 

T4 2008 

(USD’m) 

Exploatare  106 89 

Procesare 212 115 

IDS 137 99 

Infrastructură, utilităţi 201 137 

EPCM şi costuri indirecte 254 158 

Costuri Proprietar 350 203 

Cheltuieli neprevăzute 140 73 

Total 1.400 876 

 

Graficul de mai jos prezintă cheltuielile lunare estimate ale Proiectului pe perioada 

preconizată de construcţie şi în primul an de producţie.  

 

Figura 21-1: Cheltuieli de capital lunare ale proiectului  

SRK consideră că estimarea actualizată a costului de capital iniţial a fost dezvoltată într-un 

mod temeinic, însă conservator, şi că ar putea foarte bine să se facă economii de costuri.  

21.2 Capital de susţinere  

Tabelul 21-3 ilustrează costurile de capital de susţinere presupuse, în cuantum de 571 m 
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USD, conform analizei economice actuale, precum şi estimarea anterioară de 366 m USD din 

Trim. 4 al anului 2008 şi raportată în 2009 pentru comparaţie. Costurile au fost actualizate la 

condiţiile din Trim. 3 al anului 2012 prin reestimare pe baza primelor principii, cotaţiilor şi 

majorărilor estimărilor anterioare. 

Tabelul 21-3: Capital de susţinere 

Componenta 

Estimare actualizată 

capital de susţinere 

(USD’m) 

Estimare anterioară din T4 

2008 

(USD’m) 

Exploatare  119 89 

Procesare 39 13 

IDS 212 152 

Infrastructură, utilităţi  53 33 

Costuri proprietar 103 45 

Cheltuieli neprevăzute 45 34 

Total 571 366 

21.3 Costuri de închidere  

În analiza economică prezentată mai jos în Secţiunea 22, RMGC a inclus un total modificat de 

146 m USD pentru costurile de închidere. Estimarea anterioară raportată în 2009 se ridica la 

aproximativ 128 m USD. Diferenţa dintre cele două estimări se datorează faptului că această 

estimare a fost actualizată la condiţiile din trim. 3 al anului 2012, prin aplicarea unor indecşi 

de majorare şi utilizarea cursurilor de schimb actualizate, evidenţiate în Secţiunea 22.    

21.4 Costuri de operare  

21.4.1 Introducere   

Costurile de operare au fost estimate în conformitate cu practicile standard ale industriei şi 

sunt valabile din Trim. 3 al anului 2012. 

21.4.2 Exploatare  

Costul motorinei reprezintă aproape 50% din costul de operare pe toată durata de viaţă a 

minei şi a fost estimat la nivelul de 1,64USD/litru livrat în amplasamentul minier, cu un 

consum total estimat pe parcursul existenţei minei la aprox. 226 milioane de litri, sau 14,1 

milioane de litri pe an, în medie. Calculele privind consumabilele miniere s-au bazat pe 

recomandările producătorilor, date interne şi preţuri unitare reprezentative. Costurile cu forţa 

de muncă se bazează pe graficele cu necesarul de personal pentru Proiect şi nivelurile de 

salarizare din Trim. 3 al anului 2012.  

Costul unitar de exploatare pe tona de minereu extrasă şi prelucrată pe durata de viaţă a 

minei este de 3,67 USD/t, echivalentul a 1,67 USD/t de minereu şi sterile extrase. Prin 

comparaţie, în anii 1 – 5 de producţie, costul mediu de exploatare pe tona de minereu extrasă 

este de 3,06 USD/t sau 1.51 USD/t de minereu şi sterile extrase, dar aprox 4,28 USD/t de 

minereu prelucrată. Costul unitar mai mare pe tona de minereu prelucrată reflectă planul de a 

procesa doar material cu conţinuturi mai ridicate în primii ani şi de a halda minereul sărac.  
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21.4.3 Procesare 

Costul reactivilor şi al consumabilelor pentru procesare s-a bazat pe nivelurile de consum 

stabilite în urma testelor metalurgice şi prin aplicarea calculelor de consum, dar şi pe cotaţii 

de preţ obţinute de la furnizori români şi internaţionali, valabile în Trim. 3 al anului 2012. 

Costul energiei a fost estimat la 0,077 USD/kWh. Costurile cu forţa de muncă s-au bazat pe 

graficele cu necesarul de personal pentru Proiect şi nivelurile de salarizare din Trim3 al anului 

2012. Tabelul 21-4 de mai jos ilustrează ipotezele privind costurile unitare pentru reactivi şi 

consumabile principale pentru procesare.  

Tabelul 21-4: Ipoteze privind costurile consumabilelor principale pentru procesare  

Consumabile/reactivi Unităţi Cost
1
 

Bile pentru moara SAG (USD/t) 1.247 

Bile pentru moara cu bile (USD/t) 1.221 

Cianură (USD/t) 3.000 

Metabisulfit de sodiu (USD/t) 587 

Propan (USD/l) 0,75 

Floculant (USD/t) 3.564 

Var (nestins) (USD/t) 117 

Var (stins) (USD/t) 121 

1: Inclusiv costul de livrare 

Costul unitar de procesare pe tona de minereu procesată, pe toată durata de viaţă a minei, 

este de 9,48 USD/t. Prin comparaţie, în anii 1-5 de producţie, costul mediu de procesare este 

de 10,26 USD/t de minereu procesată.  

21.4.4 Costuri generale şi administrative 

Costurile generale şi administrative (G&A) au fost estimate intern de RMGC pe baza primelor 

principii, folosind structura de cost existentă efectivă a RMGC şi incluzând inflaţia pe 

parcursul fazelor de construcţie şi exploatare ale Proiectului. Aceste costuri acoperă toate 

aspectele administrative, inclusiv aspectele sociale, cele legate de mediu, sănătate şi 

securitate. S-a luat în calcul ipoteza unor costuri fixe pe an, în cuantum de aprox. 25m USD 

pe an sau 1,87 USD/t de minereu procesată pe durata de viaţă a minei sau 1,95 USD/t de 

minereu procesată în anii 1-5 de producţie. 

21.4.5 Altele 

Alte costuri operaţionale includ următoarele:  

 Redevenţa de 4% care se va plăti la bugetul de stat al României, pe baza venitului brut 

total; 

 Deducerea pentru rafinare de 0,2% din cantitatea totală de aur produsă şi 0,75% din 

cantitatea totală de argint produsă;  

 Taxa de rafinare de 0,80 USD/oz de aur vandabil; 

 Taxa de transport şi tratare de 0,53 USD/oz de aur şi argint vandabil. 



SRK Consulting  Proiectul Rosia Montana– Anexa Tehnică A 

 

43-101 Octombrie 2012 RO (2)  Octombrie 2012 
Page 75 of 97 

 
 

21.4.6 Rezumat 

În rezumat, costurile de operare pe toată durata de viaţă a minei, inclusiv rafinare, transport, 

tratare şi redevenţă, se ridică la aprox. 16,97 USD/t procesată şi la aprox. 19,09 USD/t 

procesată în anii 1-5 de producţie. Tabelul 21-5 prezintă un rezumat al costurilor operaţionale 

unitare pe durata de viaţă a minei şi respectiv pentru anii 1-5 de producţie.  

 Tabelul 21-5: Costuri medii de operare  

Componenta Unităţi Anii 1-5 
Durata totală de viaţă 

a minei 

Exploatare  (USD/t procesată) 4,28 3,67 

Procesare (USD/t procesată) 10,27 9,48 

G&A (USD/t procesată) 1,95 1,87 

Altele* (USD/t procesată) 2,59 1,95 

Total (USD/t procesată) 19,09 16,97 

Notă: * Altele = transport, rafinare şi redevenţă.  

 

Tabelul 21-6 prezintă un rezumat al costului unitar în numerar al producţiei de aur pe durata 

de viaţă a minei şi respectiv în anii 1-5 de producţie. De menţionat că aceste cifre exclud 

impozitul pe societate, capitalul circulant şi mişcările de TVA.   

 Tabelul 21-6: Costuri unitare în numerar ale producţiei de aur  

Componenta Unităţi Anii 1-5 
Durata totală de 

viaţă a minei 

Exploatare  (USD/oz) 91 102 

Procesare (USD/oz) 218 263 

G&A (USD/oz) 41 52 

Transport/rafinare (USD/oz) 4 3 

Redevenţă (USD/oz) 51 51 

Credit argint (USD/oz) (85) (72) 

Total* (USD/oz) 320 399 

Notă: * Exclude impozitul pe societate, capitalul circulant & mişcările de TVA.  

 

Figura 21-2 şi Figura 21-3 prezintă defalcarea pe ani a costurilor operaţionale unitare pe tona 

procesată şi respectiv pe uncia de aur vandabil. 
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Figura 21-2: Costuri operaţionale unitare pe tona procesată  

 

 

 

Figura 21-3: Costuri operaţionale unitare pe uncia de aur vandabil  

21.4.7 Comparaţie cu Raportul Tehnic 2009  

Tabelul 21-7 prezintă o comparaţie a costurilor operaţionale unitare pe toată durata de viaţă a 

minei, excluzând redevenţa, luate în calcul în scopul evaluării prezentate în acest raport, cu 

costurile estimate în raportul anterior din 2009.  Costurile operaţionale unitare estimate au 

crescut cu aproximativ 20%, datorită în mare parte majorărilor de preţ pentru motorină, 

reactivii majori şi consumabilele principale, precum şi creşterii costurilor generale şi 

administrative. Tabelul 21-8 prezintă o comparaţie a ipotezelor actuale privind costurile 

unitare pentru consumabilele cheie comparativ cu cele din Raportul Tehnic din 2009.  

 -

 5.00

 10.00

 15.00

 20.00

 25.00

2
0

1
3

-1
4

2
0

1
4

-1
5

2
0

1
5

-1
6

2
0

1
6

-1
7

2
0

1
7

-1
8

2
0

1
8

-1
9

2
0

1
9

-2
0

2
0

2
0

-2
1

2
0

2
1

-2
2

2
0

2
2

-2
3

2
0

2
3

-2
4

2
0

2
4

-2
5

2
0

2
5

-2
6

2
0

2
6

-2
7

2
0

2
7

-2
8

2
0

2
8

-2
9

2
0

2
9

-3
0

2
0

3
0

-3
1

2
0

3
1

-3
2

2
0

3
2

-3
3

(U
SD

/t
)

Rosia Montana - Unit Operating Costs (USD/t)

Mining Processing G&A Freight/Refining Royalty

-400

-200

 -

 200

 400

 600

 800

 1,000

20
13

-1
4

20
14

-1
5

20
15

-1
6

20
16

-1
7

20
17

-1
8

20
18

-1
9

20
19

-2
0

20
20

-2
1

20
21

-2
2

20
22

-2
3

20
23

-2
4

20
24

-2
5

20
25

-2
6

20
26

-2
7

20
27

-2
8

20
28

-2
9

20
29

-3
0

20
30

-3
1

20
31

-3
2

20
32

-3
3

(U
SD

/o
z)

Rosia Montana - Unit Operating Costs (USD/oz)

Mining Processing G&A Freight/Refining Royalty Silver Credit Total Operating Cost



SRK Consulting  Proiectul Rosia Montana– Anexa Tehnică A 

 

43-101 Octombrie 2012 RO (2)  Octombrie 2012 
Page 77 of 97 

 
 

Tabelul 21-7: Comparaţie între costurile operaţionale actuale şi cele din Raportul 
Tehnic 2009  

Componenta Unităţi 2012 2009 % Variaţie 

Exploatare  (USD/t procesată) 3,67 2,88 27% 

Procesare (USD/t procesată) 9,48 8,23 15% 

G&A  şi în afara 

amplasamentului* 
(USD/t procesată) 1,98 1,46 

36% 

Total (USD/t procesată) 15,14 12,57 20% 

Notă: * Exclude redevenţa  

 

 

Tabelul 21-8: Comparaţia costurilor unitare pentru consumabile principale cu 
Raportul Tehnic 2009  

Componenta Unităţi 2012 2009 % Variaţie 

Motorină  (USD/l) 1,64 0,89 85% 

Bile pentru moara SAG (USD/t) 1.247 1.160 7% 

Bile pentru moara cu bile (USD/t) 1.221 1.160 5% 

Cianură (USD/t) 3.000 2.303 30% 

Metabisulfit de sodiu (USD/t) 587 678 (13%) 

Propan (USD/t) 0,75 0,48 55% 

Floculant (USD/t) 3.564 3.618 (1%) 

Var (nestins)  (USD/t) 117 107 9% 

Var (stins) (USD/t) 121 125 (4%) 

 

22 ANALIZA ECONOMICĂ 

22.1 Cazul de bază 

Analiza economică prezentată în acest raport se bazează pe Planul de Afaceri al Proiectului 

Roşia Montană pus la dispoziţia SRK de Companie, însă include ajustări acolo unde SRK a 

considerat necesar.  

Analiza SRK ia în calcul rezervele minerale dovedite şi probabile a fi extrase şi procesate pe 

o perioadă de 16 ani în cadrul Proiectului şi nu Compania sau participaţia sa în proiect, astfel 

că nu ţine seama de ipotezele privind creditele şi dobânzile şi nici valoarea reziduală a 

instalaţiilor şi obiectivelor miniere la finalul perioadei de viaţă a minei. Previziunile privind 

Parametri Tehnici şi Economici principali (PTE) luate în calcul în evaluarea efectuată de SRK 

sunt ilustrate mai jos, în Tabelul 22-1. Secţiunea 21 din acest raport cuprinde detalii 

suplimentare referitoare la ipotezele privind costurile operaţionale şi de capital utilizate în 

modelul economic. Figura 22-1 şi toate celelalte până la Figura 22-12 ilustrează profilurile 

pentru exploatare şi procesare, recuperare aur şi argint, venituri şi costuri operaţionale pe 

durata de viaţă a minei. Trebuie precizat că, deşi modelul se bazează pe aceleaşi rezerve 

minerale şi acelaşi grafic de exploatare ca şi Raportul Tehnic din 2009, conţinuturile au fost 

modificate în modelul financiar pentru a integra comentariile SRK cu privire la selectivitatea 
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de extracţie discutată în Secţiunea 16 de mai sus.  

 Figura 22-1: Producţia minieră (tonaj minereu şi sterile, raport de decopertare); 

 Figura 22-2: Producţie mineră (tonaj minereu, conţinut aur); 

 Figura 22-3: Producţie mineră (tonaj minereu, conţinut argint argint); 

 Figura 22-4: Producţie procesare (tonaj minereu alimentat, conţinut aur); 

 Figura 22-5: Producţie procesare (tonaj minereu alimentat, conţinut argint); 

 Figura 22-6: Producţie procesare (recuperare aur v conţinut aur); 

 Figura 22-7: Producţie procesare (recuperare argint v conţinut argint); 

 Figura 22-8: Aur recuperat; 

 Figura 22-9: Argint recuperat; 

 Figura 22-10: Venit brut; 

 Figura 22-11: Costuri operaţionale (înainte de impozitare); 

 Figura 22-12: Marja operaţională (venituri v costuri operaţionale înainte de impozitare); 

În plus faţă de ipotezele evidenţiate în Secţiunea 21 din acest raport cu privire la costurile de 

capital şi operare, analiza economică cuprinde şi următoarele ipoteze pentru modelul 

economic de bază:  

 Preţul aurului pe termen lung: 1.200 USD/oz; 

 Preţul argintului pe termen lung: 20 USD /oz; 

 Cursurile de schimb pe termen lung în raport cu dolarul american:  

o RON – 3,25 

o EUR – 0,78 

o AUD – 1,05 

o CAD – 1,00 

o GBP – 0,61  
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Tabelul 22-1: Previziuni PTE 

 
 

Notă: * Altele = transport şi rafinare   

 

 

 

 

Figura 22-1: Producţie minieră (tonaj minereu şi sterile, raport de decopertare)  

 

  

Gross

Year Revenue Mining Processing G&A Royalty Other* Taxation Project Sustaining Closure

(USDm) (USDm) (USDm) (USDm) (USDm) (USDm) (USDm) (USDm) (USDm) (USDm)

2013-14 -                -                -                     -                     -                   -                -                115               -                      -                 

2014-15 -                -                -                     -                     -                   -                -                387               -                      -                 

2015-16 -                -                -                     -                     -                   -                -                645               -                      -                 

2016-17 -                -                -                     -                     -                   -                -                253               -                      36                   

2017-18 718               55                  120                    25                       29                    2                    37                  0                    81                       -                 

2018-19 851               57                  134                    25                       34                    3                    73                  -                40                       -                 

2019-20 872               54                  135                    25                       35                    2                    -                -                51                       -                 

2020-21 744               54                  138                    25                       30                    2                    26                  -                27                       -                 

2021-22 711               56                  133                    25                       28                    2                    46                  -                42                       -                 

2022-23 695               54                  132                    25                       28                    2                    48                  -                33                       1                     

2023-24 661               54                  133                    25                       26                    2                    44                  -                55                       1                     

2024-25 612               55                  129                    25                       24                    1                    36                  -                31                       1                     

2025-26 597               62                  124                    25                       24                    1                    33                  -                27                       1                     

2026-27 536               57                  123                    25                       21                    1                    24                  -                45                       3                     

2027-28 703               52                  123                    25                       28                    1                    49                  -                28                       3                     

2028-29 611               55                  133                    25                       24                    1                    33                  -                29                       3                     

2029-30 578               59                  141                    25                       23                    1                    25                  -                24                       3                     

2030-31 410               32                  138                    25                       16                    1                    3                    -                28                       4                     

2031-32 358               19                  133                    25                       14                    1                    -                -                12                       4                     

2032-33 190               14                  71                       25                       8                       1                    -                -                2                          4                     

2033-34 -                -                -                     -                     -                   -                -                -                7                          26                   

2034-35 -                -                -                     -                     -                   -                -                -                -                      29                   

2035-36 -                -                -                     -                     -                   -                -                -                5                          5                     

2036-37 -                -                -                     -                     -                   -                -                -                -                      3                     

2037-38 -                -                -                     -                     -                   -                -                -                3                          3                     

2038-39 -                -                -                     -                     -                   -                -                -                -                      3                     

2039-40 -                -                -                     -                     -                   -                -                -                -                      3                     

2040-41 -                -                -                     -                     -                   -                -                -                -                      3                     

2041-42 -                -                -                     -                     -                   -                -                -                -                      3                     

2042-43 -                -                -                     -                     -                   -                -                -                -                      6                     

2043-44 -                -                -                     -                     -                   -                -                -                -                      -                 

Total 9,847            789               2,038                 401                    394                  25                  477               1,400            571                     146                 
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Figura 22-2: Producţie minieră (tonaj minereu, conţinut aur)  

 
 

 

Figura 22-3: Producţie minieră (tonaj minereu, conţinut argint) 
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Figura 22-4: Producţie procesare (tonaj minereu procesat, conţinut aur)  

 
 

 

Figura 22-5: Producţie procesare (tonaj minereu procesat, conţinut argint) 
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Figura 22-6: Producţie procesare (recuperare aur v conţinut aur)  

 
 

 

Figura 22-7: Producţie procesare (recuperare argint v conţinut argint) 
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Figura 22-8: Aur recuperat 

 
 

 

Figura 22-9: Argint recuperat 
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Figura 22-10: Venit brut 

 

 

 

Figura 22-11: Costuri operaţionale (înainte de taxe) 
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Figura 22-12: Marja operaţională (venit v costuri operaţionale înainte de taxe)  

22.2 Procesul de analiză economică  

Analiza economică prezentată aplică tehnicile DCF (discounted cash flow – fluxul de numerar 

actualizat) la fluxul de numerar al Proiectului înainte de finanţare, după taxe (se presupune o 

participaţie de 100%) pe baza Planului de Afaceri prezentat mai sus. Se presupune că 

construcţia va începe în T4 2014, iar costurile de pre-construcţie ale Proprietarilor vor începe 

în ianuarie 2014. Toate cifrele sunt prezentate în termeni reali valabili în T3 2012.  

În generarea modelului de flux de numerar şi calcularea Valorii Actualizate Nete (VAN) a 

Proiectului, SRK:  

 A integrat previziunile privind preţurile mărfurilor menţionate mai sus 

 A efectuat ajustări la previziunile furnizate de Companie cu privire la producţie şi costuri 

pentru a reflecta observaţiile şi considerentele SRK din acest raport 

 A utilizat costul mediu ponderat al capitalului (Weighted Average Cost of Capital 

(WACC), care reflectă faptul că Proiectul este situat în România şi a făcut obiectul unui 

studiu de fezabilitate. SRK a presupus o rată de 10% în scopul evaluării cazului de 

bază prezentat în acest raport;  

 A utilizat toate datele de intrare contabile furnizate de companie pentru a genera 

modelul de flux de numerar ţinând cont de taxare şi amortizare; amortizarea a fost 

presupusă la 6 ani folosind metoda liniară pentru echipamentele miniere şi pentru toată 

durata de viaţă a minei pentru alte active; iar pentru taxare, s-a luat în calcul cota de 

16% pentru toate profiturile impozabile în România.  

 S-a bazat pe informaţiile furnizate de Companie cu privire la mişcările de capital 

circulant şi TVA; mişcările de capital au fost modelate la 45 de zile atât pentru debitori, 

cât şi pentru creditori, iar referitor la TVA, s-a pornit de la premisa că toate sumele 

TVA, plătite la cota de 24%, se recuperează în 12 luni de la efectuarea cheltuielii.  
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 S-a bazat pe informaţia primită de la Companie potrivit căreia 25% din costul total 

estimat pentru închidere va fi plasat într-un fond la finalul construcţiei (înainte de 

începerea producţiei) 

 A raportat o VAN pentru proiect începând cu ianuarie 2014, pe baza unei evaluări DCF 

a proiecţiilor de flux de numerar pre-finanţare şi post-impozitare.  

 A efectuat analize de sensibilitate pentru a stabili impactul factorilor de actualizare, 

preţurilor mărfurilor, costurilor operaţionale şi cheltuielilor de capital.  

SRK consideră că evaluarea instalaţiilor şi echipamentelor este inclusă în evaluarea generală 

a valorii prezente nete a proiectului şi că prin urmare nu a fost inclusă o evaluare separată a 

acestor elemente. 

Tabelul 22-2 prezintă o analiză tehnico-financiară succintă a Planului de Afaceri, atât pe toată 

durata de viaţă a minei, cât şi pentru anii 1-5. Acest tabel nu este o situaţie financiară 

(declaraţie de venit, declaraţie de flux de numerar, bilanţ contabil) şi nu s-a ţinut cont de 

mişcările de capital circulant de la nivelul Companiei, sau de amânarea pasivelor fiscale între 

perioade contabile, cum se întâmplă în cazul situaţiilor financiare.  
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Tabelul 22-2: Analiză tehnică şi financiară  
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Description Units Year 1-5 LoM 

PHYSICALS 

Mining 

Waste Tonnage (Mt) 92.1                    256.9                  

Ore Tonnage (Mt) 90.2                    214.9                  

Au grade (g/t) 1.61                    1.46                    
Ag grade (g/t) 9.83                    6.88                    

Contained Au (Moz) 4.7                       10.1                    

Contained Ag (Moz) 28.5                    47.6                    

CASHFLOW 

Au Price (USD/oz) 1,200.0 1,200.0 

Ag Price (USD/oz) 20.0 20.0 

Revenue 

Au (USD'm) 3,638.0 9,287.5 

Ag (USD'm) 258.5 559.7 

Total (USD'm) 3,896.5 9,847.2 

Operating Costs 

Mining (USD'm) 275.5 789.1 

Processing (USD'm) 659.9 2,037.7 

G&A (USD'm) 125.4 401.4 

Freight/Refining (USD'm) 10.9 25.1 

Royalty (USD'm) 155.9 393.9 

Total  (USD'm) 1,227.6 3,647.2 

Capital Costs 

Project (USD'm) 0.0 1,400.2 

Sustaining (USD'm) 241.2 571.2 

Closure (USD'm) 0.0 145.5 

Total (USD'm) 241.2 2,117.0 

Project Cashflow (USD'm) 2,427.7 4,083.0 

Corporation Tax (USD'm) 182.0 477.5 

Working Capital Movements (USD'm) 57.6 (0.0) 

VAT Movements (USD'm) (0.3) 0.0 

Net Project Cashflow (USD'm) 2,188.4 3,605.5 

ANALYSIS 

Mining cost (USD/t) 1.51                    1.67                    
Mining cost (per t ore mined) (USD/t) 3.06                    3.67                    

Mining cost (per t ore processed) (USD/t) 4.28                    3.67                    
Processing cost (USD/t) 10.27                  9.48                    

G&A (USD/t) 1.95                    1.87                    

Refining, Transport&Treatment, Royalty (USD/t) 2.59                    1.95                    
Total Operating Costs (USD/t) 19.09                  16.97                  

Operating Cash Cost (USD/oz) 405                      471                      
Operating Cash Cost (net of silver credits) (USD/oz) 320                      399                      
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Pe scurt, folosind estimările şi ipotezele pentru cazul de bază, evidenţiate mai sus şi în 

secţiunea 21 din acest raport, SRK a calculat următoarele rezultate financiare principale 

pentru toată durata de viaţă a minei: 

 Costuri operaţionale în numerar (incluzând redevenţa, dar excluzând impozitul pe 

companie), net după deducerea creditelor pentru argint: 399USD/uncie; 

 Fluxul de numerar neactualizat după impozitare: 3.606 m USD; 

 Valoarea actualizată netă (VAN) după impozite, la o rată de actualizare de 10%: 865m 

USD;   

 Rata internă de rentabilitate (RIR) de 19,6% şi  

 Rambursarea cheltuielilor aferente capitalului iniţial în anul 4 de producţie  

 

22.3 Analiza de sensibilitate 

Această secţiune prezintă o analiză de sensibilitate a Proiectului la modificările diferiţilor 

parametri, astfel:  

 Tabelul 22-3: VAN Proiect la diferiţi factori de actualizare;  

 Tabelul 22-4: Sensibilitate la preţul aurului; 

 Tabelul 22-5: Sensibilitate la costurile operaţionale; 

 Tabelul 22-6: Sensibilitate la costurile de capital; 

 Tabelul 22-6: Sensibilitate la cursurile de schimb şi  

 Tabelul 26-7: Sensibilitate la o rată de actualizare de 10% pentru costurile operaţionale, 

costurile de capital şi cursurile de schimb valutar.  

Tabelul 22-3:  Valoarea Prezentă Netă a Proiectului Roşia Montantă după impozitare, în 
USD, la diferite rate reale de actualizare  

 

 

  

Discount Rate NPV (USDm)

6% 1,594                     

8% 1,188                     

10% 865                        

12% 606                        

14% 397                        
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Tabelul 22-4: Sensibilitate la preţul aurului  

 
 

 

Tabelul 22-5: Sensibilitate la costurile operaţionale  

 
 

 

Tabelul 22-6: Sensibilitate la costurile de capital  

 

 

 

Tabelul 22-7: Sensibilitate la cursul de schimb valutar   

 

 

 

  

NPV (USDm) 800                 1,000            1,200            1,400            1,600            1,800            2,000             

0.0% 953 2,352 3,606 4,858 6,107 7,358 8,610

5.0% 211 1,068 1,836 2,598 3,363 4,125 4,888

7.5% (21) 665 1,281 1,891 2,504 3,113 3,723

10.0% (193) 364 865 1,360 1,858 2,352 2,846

12.5% (321) 136 550 956 1,366 1,772 2,178

D
is

co
u

n
t 

R
at

e

Gold Price (USD/oz)

NPV (USDm) -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

0.0% 4,578 4,253 3,929 3,606 3,282 2,959 2,637

5.0% 2,410 2,219 2,027 1,836 1,645 1,454 1,263

7.5% 1,735 1,583 1,432 1,281 1,130 980 830

10.0% 1,228 1,107 986 865 744 624 503

12.5% 845 746 648 550 452 354 256

D
is

co
u

n
t 

R
at

e

% Variable of Operating Cost

NPV (USDm) -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

0.0% 4,213 4,010 3,807 3,606 3,405 3,206 3,008

5.0% 2,334 2,166 2,000 1,836 1,672 1,509 1,346

7.5% 1,743 1,587 1,433 1,281 1,129 978 828

10.0% 1,297 1,150 1,007 865 723 582 441

12.5% 957 818 684 550 416 283 150

% Variable of Capital Cost

D
is

co
u

n
t 

R
at

e

NPV (USDm) -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

0.0% 2,465 2,937 3,309 3,606 3,848 4,050 4,219

5.0% 1,039 1,374 1,631 1,836 2,004 2,144 2,262

7.5% 592 884 1,105 1,281 1,426 1,546 1,648

10.0% 259 516 710 865 992 1,098 1,187

12.5% 7 239 412 550 663 757 837

% Variable of Exchange Rates

D
is

co
u

n
t 

R
at

e



SRK Consulting  Proiectul Rosia Montana– Anexa Tehnică A 

 

43-101 Octombrie 2012 RO (2)  Octombrie 2012 
Page 91 of 97 

 
 

 

Figura 22-13: Sensibilitate la o rată de actualizare de 10%  

Presupunând preţurile recente de pe piața spot de 1.800 USD/oz pentru aur şi 35 USD/oz 

pentru argint, se ajunge la următoarele rezultate financiare principale pe toată durata de viaţă 

a minei:  

 Costuri operaţionale în numerar (incluzând redevenţa, dar excluzând impozitul pe 

profitul companiei), net după deducerea creditelor pentru argint: 371/oz USD; 

 Fluxul de numerar neactualizat: 7.699m USD; 

 Valoarea actualizată netă (VAN) la o rată de actualizare de 10%: 2.494m USD; 

 Rata internă de rentabilitate (RIR) de 32,5% şi  

 Rambursarea cheltuielilor aferente capitalului iniţial în anul 2 de producţie  

 

22.4 Comparaţie cu Raportul Tehnic 2009 

Tabelul 22-8 prezintă o comparaţie între rezultatele evaluării financiare a cazului de bază 

pentru Proiect, pe toată durată de viaţă a minei, între acest raport şi cel anterior din 2009.  
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Tabelul 22-8: Analiză financiară – comparaţie cu Raportul Tehnic din 2009  
Descriere Unităţi Acest Raport 2009 

Preţul aurului (USD/oz) 1.200 750 

Preţul argintului (USD/oz) 20 10,5 

    

Cost de numerar (USD/oz) 399 335 

    

Capital pre-producţie (USD’m) 1.400 876 

Capital de susţinere (USD’m) 571 366 

Cost de închidere (USD’m) 146 128 

    

Flux de numerar neactualizat după 

impozitare 
(USD’m) 3.606 1,662 

VAN după impozitare (rată de actualizare 

de 5% *)  
(USD’m) 1.836 997 

    

RIR după impozitare % 19,6 20,4 

Perioadă de recuperare a investiţiei Ani  3,3 3,5 

 

Notă: * În scop comparativ, tabelul 22-8 ilustrează VAN pentru acest raport la o rată de actualizare de 5%, similar 
Raportul Tehnic 43-101 din 2009. Rata de actualizare folosită în cazul de bază în acest raport este de 10%.  

 

22.5 Rezumat  

SRK a calculat o valoare actualizată netă (VAN) a Proiectului pre-finanţare, post-impozitare 

(pe bază 100%) de aproximativ 865m USD, presupunând o rată de actualizare de 10% şi un 

preţ al aurului de 1.200 USD/oz şi un preţ al argintului de 20 USD/oz. La o rată de actualizare 

de 5%, VAN ar creşte la aprox. 1.836m USD, iar la o rată de actualizare de 14%, s-ar reduce 

la 397m USD.  

23 PERIMETRE ADIACENTE  

RMGC deţine în prezent şi perimetrul Bucium, adiacent Proiectului Roşia Montană, pentru 

care se află în proces de autorizare în scopul transformării licenţei de explorare într-o licenţă 

de exploatare. O licenţă de concesiune pentru explorare poate fi obţinută pe o perioadă de 

maxim cinci ani, cu posibilitatea de reînnoire pe trei ani. Reglementările iniţiale prevedeau o 

reducere de 50% a concesiunii după doi ani şi o altă reducere de 50% după patru ani. 

Dimensiunea perimetrului Bucium a fost redusă în mai 2002. Această dispoziţie a fost 

abrogată de modificările aduse la legea minelor în martie 2003, astfel că nu mai sunt 

necesare alte reduceri. Titularul unei licenţe de explorare trebuie să pună la dispoziţia ANRM 

rapoarte anuale referitoare la toate activităţile de explorare derulate în perimetrul concesiunii 

de explorare. Licenţele de concesiune pentru explorare îi conferă titularului dreptul exclusiv 

de a derula activităţi de explorare pentru toate substanţele minerale care se găsesc în 

perimetrul concesiunii. Toate angajamentele prevăzute de licenţa de explorare pentru Bucium 

au fost îndeplinite în totalitate.  
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24 ALTE DATE ŞI INFORMAŢII RELEVANTE 

La începutul anului 2006 a fost finalizată o amplă Evaluare a Impactului asupra Mediului 

(EIM), care a fost înaintată autorităţilor române spre analiză. Procesul de analiză a fost 

suspendat de către Guvernul României în septembrie 2007, însă a fost reluat în septembrie 

2010.  Prin urmare, momentul începerii construcţiei depinde de aprobarea EIM şi obtinerea 

acordului de mediu.  

Între timp, RMGC a achiziţionat o serie de utilaje, cu timp îndelungat de fabricatie, care au 

costat aproximativ 44 milioane USD la momentul achiziţiei, incluzând concasorul principal, 

moara semiautogenă (SAG), două mori cu bile şi sistemele de acţionare pentru mori. Mai 

multe gospodării urmează să fie relocate înainte să poată începe construcţia.  

25 INTERPRETARE ŞI CONCLUZII 

Activităţile de explorare desfăşurate de RMGC, începând cu 1998, în zona Proiectului Roşia 

Montană, au evidenţiat un zăcământ important de aur si argint, ca produs secundar. 

Estimările actualizate ale cheltuielilor de capital şi costurilor operaţionale, finalizate recent, au 

confirmat fezabilitatea tehnică şi viabilitatea economică a Proiectului şi rezerve minerale 

dovedite şi probabile de 215 milioane de tone, la un conţinut mediu de 1,46 g/t Au şi 6,88 g/t 

Ag. Aceste rezerve se găsesc în patru cariere care vor fi exploatate convenţional, cu 

excavatore cu cupe şi camioane.  Minereul va fi măcinat în uzina de procesare la 80% din 

material mai mic de 150 μm, iar aurul şi argintul vor fi recuperate sub formă de lingouri de 

aliaj doré prin tehnici de concentrare gravitaţională, procesare CIL, electroliză şi topire. 

Pe baza celor prezentate în cadrul acestui raport, s-a formulat concluzia că Proiectul este atât 

fezabil din punct de vedere tehnic, cât şi viabil din punct de vedere economic, iar principala 

provocare care trebuie depăşită înainte ca Proiectul să fie demarat se referă la procesul de 

autorizare. Deşi se consideră că RMGC are planuri şi strategii corespunzătoare pentru a face 

faţă acestei provocări, rezultatul procesului de autorizare nu se află în totalitate sub controlul 

său. 

26 RECOMANDĂRI 

Principala concluzie care se desprinde din evaluarea acestui Proiect este că implementarea 

sa este în continuare condiţionată de obţinerea tuturor autorizaţiilor necesare pentru a putea 

permite demararea construcţiei. Prin urmare, se recomandă ca RMGC să se concentreze pe 

procesul de autorizare. De asemenea, se recomandă ca procesul de strămutare şi relocare 

să continue în aşa fel încât să permită menţinerea sprijinului comunităţii locale pentru Proiect. 

Din acest motiv, în acest stadiu, SRK nu formulează alte recomandări referitoare la lucrări 

tehnice suplimentare.  
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28 CERTIFICĂRI 

Aceste certificări însoţesc RAPORTUL TEHNIC 43-101 PRIVIND PROIECTUL DE 

EXPLOATARE MINIERĂ A AURULUI ŞI ARGINTULUI DE LA ROŞIA MONTANĂ, 

TRANSILVANIA, ROMÂNIA, publicat la 1 octombrie 2012.  

Subsemnatul, Mike Armitage, BSc, MIMMM, CEng, cu domiciliul în Maesaeson House, 

Peterston-Super-Ely, Vale of Glamorgan CF5 6NE, Ţara Galilor, Regatul Unit, certific 

următoarele:  

1. Sunt Preşedintele Grupului şi Corporate Consultant (geologie minieră) în 

cadrul SRK Consulting (UK) Ltd („SRK”), cu sediul în 5th floor, Churchill 

House, Churchill Way, Cardiff, Regatul Unit; 

2. Sunt absolvent al University of Wales, College Cardiff, având o diplomă de 

licenţă în Exploatarea Mineralelor (Specializare în geologie minieră) obţinută 

în 1983 precum şi un doctorat (PhD) în geologie structurală şi geologia 

resurselor, de la Universitatea din Bristol, obţinut în 1993. Îmi practic profesia 

în mod continuu din 1983.  

3. Sunt membru al Institutului pentru Exploatarea Minieră şi Metalurgia 

Materialelor şi sunt inginer autorizat şi membru al Societăţii de Geologie.  

4. Am vizitat personal zona proiectului în perioada 12 decembrie – 14 

decembrie 2011, când am vizitat toate localităţile şi expunerile din zona 

licenţei relevante pentru cea mai recentă estimare a resurselor minerale, şi 

am făcut observaţii la prima mână cu privire la miezul de foraj şi instalaţiile de 

prelevare a probelor.  

5. Am citit definiţia „persoanei calificate” din Instrumentul Naţional 43-101 şi 

certific că, în baza educaţiei, afilierii la o asociaţie profesională şi experienţei 

profesionale anterioare relevante, îndeplinesc cerinţele pentru a fi „persoană 

calificată” în sensul Instrumentului Naţional 43-101; 

6. Sunt unul dintre autorii acestui raport şi accept răspunderea profesională 

pentru acest raport tehnic în ansamblul său; 

7. În calitate de persoană calificată, sunt independent de emitent, aşa cum este 

acesta definit în Secţiunea 1.5 din Instrumentul Naţional 43-101; 

8. Nu am avut nicio altă implicare anterioară referitoare la proprietatea care face 

obiectul studiului; 

9. Am citit Instrumentul Naţional 43-101 şi confirm că acest raport tehnic a fost 

întocmit în conformitate cu acesta; 

10. SRK a fost selectat de Gabriel Resources Ltd (Gabriel) pentru a efectua un 

audit tehnic al Proiectului Roşia Montană. Raportul se bazează pe o vizită pe 

teren, o analiză a fişierelor proiectului şi discuţii cu personalul Gabriel; 

11. Nu am primit şi nu mă aştept să primesc nicio participaţie, directă sau 

indirectă, în Proiectul Roşia Montană sau acţiunile Gabriel; 

12. La data prezentului raport tehnic, potrivit cunoştinţelor, informaţiilor şi 

credinţelor mele, acest raport tehnic conţine toate informaţiile ştiinţifice şi 

tehnice necesare a fi dezvăluite pentru ca raportul tehnic să nu inducă în 

eroare şi 
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13. Sunt de acord cu depunerea raportului tehnic la orice bursă de valori şi alte 

autorităţi de reglementare, precum şi cu publicarea sa în scopuri 

reglementare, inclusiv publicarea electronică de extrase din acest raport în 

documentele publice ale companiei postate pe website-urile sale accesibile 

publicului. 

14. Confirm că am citit comunicatul de presă din 7 noiembrie 2012 în care 

constatările acestui raport tehnic au fost dezvăluite public şi nu am nici un 

motiv să cred că există vreo interpretare eronată a informaţiilor obţinute din 

acest raport sau că comunicatul de presă din 7 noiembrie 2012 conţine vreo 

interpretare eronată a informaţiilor conţinute în acest raport. 
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Numărul proiectului: UK4073 

Cardiff, Ţara Galilor, 1 Octombrie 2012  

Către: 

Autorităţile de reglementare în domeniul valorilor mobiliare 

BC Securities Commission (BCSC) 

Alberta Securities Commission (ABC) 

Ontario Securities Commission (OSC) 

L’Autorite des marches financiers (AMF) 

Toronto Stock Exchange (TSX) 

CONSIMŢĂMÂNTUL AUTORULUI 

Subsemnatul, Dr. Mike Armitage, consimt prin prezentul la înregistrarea publică a raportului tehnic 
intitulat „Raport Tehnic privind Proiectul de Exploatare Minieră a Aurului şi Argintului de la Roşia 
Montană, Transilvania, România („Raportul Tehnic”), datat 1 octombrie 2012, şi a oricăror extrase din 
sau a unui rezumat al Raportului Tehnic în conformitate cu Instrumentul Naţional 43-101 al Gabriel 
Resources Ltd, precum şi la depunerea Raportului Tehnic la orice autorităţi de reglementare în 
domeniul valorilor mobiliare.  

Sunt de asemenea de acord cu depunerea raportului de către companie la SEDAR şi sunt de acord 
cu comunicatele de presă emise de companie cu aprobarea mea prealabilă. În particular, „Am citit şi 
aprobat comunicatul de presă al Gabriel Resources Limited cu privire la resursele minerale şi 
rezervele minerale declarate la 1 octombrie 2012 („Dezvăluirea”), în care sunt dezvăluite constatările 
Raportului Tehnic. 

Confirm de asemenea că am citit Dezvăluirea şi că aceasta reprezintă în  mod corect şi exact 
informaţiile din Raportul Tehnic care stau la baza Dezvăluirii. 

Datat: 1 Octombrie 2012  

 

Pentru şi în numele SRK Consulting (UK) Limited 
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ANEXĂ  
 

A DOCUMENT PRIVIND VARIATIA RESURSELOR 
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Zăcământ 

Continut 
minim 

limita de 
conturare

de 
conturare 

(g/t) 

Măsurate Indicate Sub-Total măsurate şi indicate   Presupuse 

Tone Au Ag Au  Ag  Tone Au Ag Au  Ag  Tone Au Ag Au  Ag  Tone Au Ag Au  Ag  

(kt) (g/t) (g/t) (koz) (koz) (kt) (g/t) (g/t) (koz) (koz) (kt) (g/t) (g/t) (koz) (koz) (kt) (g/t) (g/t) (koz) (koz) 

 
Orlea 

0,4 9.661 1,50 2 466 665 79.349 0,82 2 2.103 5.199 89.010 0,90 2 2.568 5.865 25.168 1,15 2 929 1.548 

0,6 8.524 1,63 2 447 601 46.917 1,06 2 1.592 3.253 55.440 1,14 2 2.038 3.854 19.589 1,34 2 841 1.236 

0,8 7.505 1,76 2 424 532 29.021 1,28 2 1.192 2.058 36.526 1,38 2 1.616 2.589 16.316 1,47 2 768 1.034 

1,0 6.284 1,92 2 388 445 18.306 1,50 2 885 1.320 24.590 1,61 2 1.273 1.764 13.762 1,57 2 695 874 

 
Carpeni 

0,4 15 0,57 2 0 1 32.137 0,85 2 882 1.888 32.151 0,85 2 882 1.889 837 1,56 2 42 57 

0,6 5 0,60 2 0 0 19.916 1,08 2 689 1.287 19.921 1,08 2 689 1.287 831 1,57 2 42 57 

0,8 0 0,00 0 0 0 12.417 1,31 2 522 846 12.417 1,31 2 522 846 828 1,57 2 42 56 

1,0 0 0,00 0 0 0 8.206 1,52 2 401 577 8.206 1,52 2 401 577 828 1,57 2 42 56 

 
Cetate 

0,4 49.486 1,26 6 2.007 9.948 73.160 0,87 3 2.039 7.475 122.646 1,03 4 4.046 17.422 2.032 0,63 2 41 130 

0,6 37.020 1,52 7 1.808 8.412 44.214 1,11 4 1.582 5.185 81.234 1,30 5 3.390 13.598 981 0,77 2 24 70 

0,8 28.521 1,77 8 1.619 7.142 28.107 1,35 4 1.223 3.685 56.628 1,56 6 2.842 10.828 287 0,97 2 9 21 

1,0 22.665 1,99 8 1.450 6.127 19.001 1,57 4 961 2.741 41.666 1,80 7 2.412 8.868 65 1,20 3 3 5 

 
Carnicel 

0,4 7.314 1,01 10 236 2.449 9.894 0,99 10 314 3.285 17.208 0,99 10 550 5.735 658 1,17 14 25 295 

0,6 5.427 1,18 11 206 1.981 7.079 1,18 12 269 2.634 12.507 1,18 11 474 4.614 523 1,34 16 23 262 

0,8 3.917 1,36 12 172 1.509 4.886 1,40 13 219 2.054 8.803 1,38 13 391 3.563 370 1,60 18 19 210 

1,0 2.759 1,56 12 139 1.105 3.368 1,62 15 176 1.617 6.127 1,60 14 314 2.722 326 1,70 19 18 197 

 
Cârnic 

0,4 103.268 1,32 9 4.397 28.662 90.494 0,92 4 2.684 13.011 193.762 1,14 7 7.082 41.672 8.328 0,70 3 188 813 

0,6 87.082 1,48 9 4.136 25.658 52.651 1,23 5 2.086 9.247 139.732 1,39 8 6.222 34.905 3.332 1,02 4 109 422 

0,8 71.408 1,65 10 3.783 22.234 34.048 1,53 6 1.676 6.800 105.456 1,61 9 5.459 29.034 1.738 1,33 5 74 253 

1,0 57.252 1,83 10 3.375 18.719 23.808 1,81 7 1.382 5.167 81.059 1,83 9 4.757 23.885 1.164 1,55 5 58 178 

 
Cos 

0,4 0 0,00 0 0 0 4.838 0,71 7 110 1.061 4.838 0,71 7 110 1.061 2.941 0,74 7 70 673 

0,6 0 0,00 0 0 0 2.747 0,86 8 76 669 2.747 0,86 8 76 669 1.978 0,85 8 54 490 

0,8 0 0,00 0 0 0 1.515 1,01 8 49 385 1.515 1,01 8 49 385 1.081 0,99 8 34 278 

1,0 0 0,00 0 0 0 573 1,20 9 22 158 573 1,20 9 22 158 354 1,18 9 13 104 

 
Jig 

0,4 1.771 2,63 25 150 1.433 4.545 1,14 6 167 930 6.316 1,56 12 316 2.362 1.986 0,85 5 54 295 

0,6 1.769 2,63 25 150 1.432 3.419 1,35 8 148 829 5.189 1,79 14 298 2.262 1.544 0,95 5 47 251 

0,8 1.761 2,64 25 150 1.432 2.530 1,59 9 129 746 4.291 2,02 16 279 2.177 848 1,16 7 32 181 

1,0 1.740 2,66 26 149 1.429 2.191 1,69 10 119 695 3.931 2,12 17 268 2.124 547 1,29 7 23 126 

 
Igre 

0,4 0 0,00 0 0 0 46.591 1,06 3 1.584 5.087 46.591 1,06 3 1.584 5.087 2.227 0,77 3 55 179 

0,6 0 0,00 0 0 0 33.468 1,28 3 1.374 3.727 33.468 1,28 3 1.374 3.727 1.132 1,04 4 38 129 

0,8 0 0,00 0 0 0 25.113 1,47 4 1.188 2.894 25.113 1,47 4 1.188 2.894 650 1,30 4 27 93 

1,0 0 0,00 0 0 0 18.946 1,66 4 1.011 2.314 18.946 1,66 4 1.011 2.314 487 1,44 5 23 76 

 
Total 

0,4 171.513 1,32 8 7.256 43.157 341.215 0,90 3 9.886 37.960 512.729 1,04 5 17.142 81.117 44.810 0,98 3 1.416 4.100 

0,6 139.827 1,50 8 6.746 38.084 210.521 1,16 4 7.818 26.845 350.348 1,29 6 14.565 64.929 30.285 1,22 3 1.187 2.985 

0,8 113.112 1,69 9 6.147 32.848 137.650 1,40 4 6.199 19.470 250.762 1,53 6 12.346 52.318 22.199 1,41 3 1.008 2.142 

1,0 90.701 1,89 10 5.501 27.825 94.399 1,63 5 4.957 14.587 185.100 1,76 7 10.458 42.413 17.533 1,55 3 873 1.617 

 


