
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planul de management pentru închiderea activităţilor 
miniere şi refacerea mediului 

 
 



 

 

 
 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Planul de management pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului 

 

 
Cuprins 

- iii - 

Cuprins 
 
1 Introducere ..................................................................................................................9 

1.1 Îndrumar general al activităţii de închidere ........................................................10 
1.2 Obiective ale fazei de închidere.........................................................................11 

1.2.1 Siguranţa şi securitatea..................................................................................11 
1.2.2 Managementul efectelor asupra mediului ......................................................12 
1.2.3 Curăţirea amplasamentului ............................................................................12 
1.2.4 Protecţia împotriva eroziunii ...........................................................................13 
1.2.5 Productivitatea vegetaţiei de pe amplasament...............................................13 
1.2.6 Factori estetici ................................................................................................13 

1.3 Obiectivele Planului de management pentru închiderea activităţilor miniere şi 
refacerea mediului............................................................................................................14 
1.4 Abordări privind elaborarea Planului de management pentru închiderea 
activităţilor miniere şi refacerea mediului .........................................................................14 
1.5 Garanţia financiară pentru închiderea minei ......................................................15 

2 Consideraţii privind sistemul de management de mediu şi social şi responsabilităţile 
organizaţionale.....................................................................................................................16 
3 Îndrumar pentru închiderea minei .............................................................................20 

3.1 Îndrumare române privind închiderile de mină...................................................20 
3.1.1 Planul iniţial de închidere a activităţilor miniere..............................................20 
3.1.2 Planul de încetare a activităţii.........................................................................21 
3.1.3 Planul de închidere tehnică a minei ...............................................................22 

3.2 Reglementări, îndrumare, convenţii şi norme de tipul celor mai bune tehnici 
disponibile, ale Uniunii Europene şi internaţionale...........................................................23 

3.2.1 Generalităţi .....................................................................................................23 
3.2.2 Cele mai bune practici de mediu ....................................................................23 
3.2.3 Cele mai bune tehnici disponibile...................................................................24 
3.2.4 Documentele de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile...............25 
3.2.5 Alte recomandări HELCOM............................................................................25 

3.3 Îndrumare internaţionale privind închiderea minieră ..........................................25 
4 Descrierea proiectului ...............................................................................................28 

4.1 Generalităţi.........................................................................................................28 
4.2 Strategia de separare a rocilor sterile ................................................................29 
4.3 Închiderea carierelor ..........................................................................................31 

4.3.1 Obiective şi cerinţe generale ..........................................................................31 
4.3.2 Schema de închidere a carierelor ..................................................................34 
4.3.3 Cariera Jig ......................................................................................................34 
4.3.4 Carierele Orlea şi Cârnic ................................................................................34 

4.3.4.1 Umplerea parţială ....................................................................................34 
4.3.4.2 Umplerea completă .................................................................................35 
4.3.4.3 Umplere parţială cu formare de mlaştini .................................................35 
4.3.4.4 Soluţia preferată ......................................................................................35 

4.3.5 Cariera Cetate ................................................................................................36 
4.3.5.1 Alternativa umplerii cu roci sterile ...........................................................38 
4.3.5.2 Soluţia preferată ......................................................................................39 

4.4 Prognoze privind calitatea apei şi epurarea apei ...............................................39 
4.4.1 Standarde în vigoare privind calitatea efluenţilor ...........................................39 
4.4.2 Lacul de carieră Cetate ..................................................................................39 
4.4.3 Haldele de roci sterile.....................................................................................41 
4.4.4 Supernatantul din bazinul iazului de decantare şi apele de exfiltraţie ............42 
4.4.5 Tehnologii de epurare a apei necesare respectării standardului NTPA 
001/2005.......................................................................................................................46 

4.4.5.1 Epurarea activă .......................................................................................46 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Planul de management pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului 

 

 
Cuprins 

- iv - 

4.4.5.2 Eliminarea cianurilor şi a compuşilor de degradare ................................47 
4.4.5.3 Epurarea semipasivă ..............................................................................47 

4.5 Abordări privind proiectarea sistemelor de acoperire a deşeurilor miniere........48 
4.5.1 Halde de roci sterile........................................................................................48 

4.5.1.1 Sisteme de acoperire pentru materiale negeneratoare de ape acide .....48 
4.5.1.2 Sisteme de acoperire pentru materiale potenţial generatoare de ape acide
 48 

4.5.2 Cariere rambleiate..........................................................................................51 
4.5.3 Sistemul iazului de decantare ........................................................................51 
4.5.4 Suprafeţele de testare ....................................................................................52 
4.5.5 Sinteza suprafeţelor acoperite şi necesarul de materiale...............................52 

4.6 Strategia de gospodărire a apelor......................................................................53 
4.6.1 Generalităţi .....................................................................................................53 
4.6.2 Strategia de gospodărire a apelor în valea Roşia ..........................................60 

4.6.2.1 Condiţii normale de operare....................................................................60 
4.6.2.2 Evenimente cu precipitaţii abundente .....................................................60 
4.6.2.3 Întrerupere temporară a activităţii ...........................................................60 
4.6.2.4 Închidere .................................................................................................60 
4.6.2.5 Post-închidere .........................................................................................61 

4.6.3 Strategia de gospodărire a apelor în valea Corna..........................................62 
4.6.3.1 Condiţii normale de operare....................................................................62 
4.6.3.2 Evenimente cu precipitaţii abundente .....................................................62 
4.6.3.3 Întrerupere temporară a activităţii ...........................................................63 
4.6.3.4 Închidere .................................................................................................63 
4.6.3.5 Post-închidere .........................................................................................64 

4.7 Estimarea duratei activităţilor de închidere şi post-închidere.............................65 
4.7.1 Estimarea duratei unor activităţi separate ......................................................65 

4.7.1.1 Supernatantul din sistemul iazului de decantare.....................................66 
4.7.1.2 Exfiltraţiile din sistemul iazului de decantare...........................................66 
4.7.1.3 Lacul de carieră Cetate ...........................................................................67 
4.7.1.4 Sinteza estimărilor privind intervalele de timp necesare închiderii şi post-
închiderii 68 

4.7.2 Perspectiva pe termen lung privind epurarea apei .........................................70 
4.8 Impactul asupra apei şi generarea de deşeuri în fazele de închidere şi post-
închidere...........................................................................................................................71 

4.8.1 Impactul asupra apelor de suprafaţă ..............................................................71 
4.8.2 Impactul asupra apelor subterane..................................................................72 
4.8.3 Generarea reziduurilor de la epurarea apelor acide.......................................72 

4.8.3.1 Epurarea apei din lacul de carieră ..........................................................73 
4.8.3.2 Apa colectată la barajul Cetate ...............................................................73 
4.8.3.3 Apa din exfiltraţiile provenite de la sistemul iazului de decantare ...........74 

4.9 Emisii de poluanţi în aer şi emisii de zgomot .....................................................75 
5 Măsuri de refacere a mediului în fazele de operare şi de închidere ale proiectului ..76 

5.1 Sistemul iazului de decantare ............................................................................76 
5.1.1 Bazinul iazului de decantare ..........................................................................76 
5.1.2 Barajul iazului de decantare ...........................................................................79 
5.1.3 Barajul şi iazul secundar de retenţie ..............................................................79 
5.1.4 Sistemul de epurare semipasivă ....................................................................80 

5.2 Haldele de roci sterile ........................................................................................80 
5.3 Carierele de minereu .........................................................................................82 

5.3.1 Gospodărirea apei din lacul de carieră...........................................................83 
5.3.2 Măsuri operaţionale pentru reducerea apelor acide în cariere.......................83 
5.3.3 Măsuri de reducere a generării de ape acide în faza de închidere ................84 
5.3.4 Epurarea apei din lacul de carieră..................................................................85 

5.4 Carierele de agregate (Şulei şi La Pârâul Porcului) ...........................................85 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Planul de management pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului 

 

 
Cuprins 

- v - 

5.5 Barajul de colectare a apelor Cetate..................................................................86 
5.6 Amplasamentul uzinei de procesare şi amenajările auxiliare ............................87 

5.6.1 Consideraţii generale privind activităţile de dezafectare ................................87 
5.6.2 Amplasamentul uzinei de procesare ..............................................................88 
5.6.3 Zona depozitului de minereu concasat şi alte clădiri sau instalaţii aferente 
uzinei de procesare ......................................................................................................89 
5.6.4 Instalaţiile de leşiere CIL, de stripare a cărbunelui activ, de electroliză şi 
topitorie 91 
5.6.5 Zonele de gestionare a reactivilor tehnologici şi de denocivizare ..................92 
5.6.6 Revegetarea...................................................................................................93 

5.7 Staţia de epurare a apelor acide de mina ..........................................................95 
5.8 Rezervoarele de stocare....................................................................................95 
5.9 Explozibilii şi reactivii chimici neutilizaţi .............................................................95 
5.10 Amenajarea temporară pentru depozitarea deşeurilor periculoase ...................95 
5.11 Drumurile de acces de pe amplasament ...........................................................97 
5.12 Liniile de curent electric şi transformatoarele.....................................................97 
5.13 Sistemele de alimentare cu apă potabilă şi tehnologică ....................................97 
5.14 Staţia de epurare a apelor uzate menajere şi conductele aferente....................98 
5.15 Lucrările miniere vechi .......................................................................................98 
5.16 Întreţinerea şi paza securitatea amplasamentului..............................................98 
5.17 Închiderea finală.................................................................................................99 
5.18 Descrierea formelor peisagistice şi scenariile de folosinţă după închidere........99 

5.18.1 Sistemul iazului de decantare ......................................................................100 
5.18.2 Cariera Jig ....................................................................................................100 
5.18.3 Carierele Orlea şi Cârnic ..............................................................................100 
5.18.4 Cariera Cetate ..............................................................................................100 
5.18.5 Barajul Cetate...............................................................................................101 
5.18.6 Haldele de roci sterile...................................................................................101 
5.18.7 Fostul amplasament al uzinei de procesare.................................................102 
5.18.8 Stiva de minereu sărac.................................................................................102 
5.18.9 Cariera La Pârâul Porcului ...........................................................................102 

6 Măsuri de refacere a mediului în eventualitatea suspendării temporare a activităţilor
 103 

6.1 Măsuri generale ...............................................................................................103 
6.2 Sistemul iazului de decantare ..........................................................................104 
6.3 Haldele de roci sterile ......................................................................................104 
6.4 Carierele ..........................................................................................................104 
6.5 Barajul şi iazul de colectare Cetate..................................................................104 
6.6 Epurarea apelor uzate .....................................................................................105 
6.7 Gestionarea nămolului .....................................................................................105 
6.8 Diverse amenajări ............................................................................................105 
6.9 Gospodărirea apelor pe amplasament.............................................................105 

7 Măsuri de refacere a mediului în perioadele de inactivitate care urmează suspendării 
temporare a activităţilor......................................................................................................106 

7.1 Măsuri generale ...............................................................................................106 
7.2 Sistemul iazului de decantare ..........................................................................106 
7.3 Haldele de roci sterile ......................................................................................107 
7.4 Cariere .............................................................................................................107 
7.5 Barajul şi iazul de colectare Cetate..................................................................107 
7.6 Epurarea apelor uzate .....................................................................................107 
7.7 Gestionarea nămolului .....................................................................................107 
7.8 Diverse amenajări ............................................................................................107 
7.9 Gospodărirea apelor pe amplasament pe parcursul unei perioade de inactivitate
 107 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Planul de management pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului 

 

 
Cuprins 

- vi - 

8 Implementarea programului de închidere ...............................................................108 
8.1 Primii ani de exploatare ...................................................................................108 
8.2 De la sfârşitul anului 5 la sfârşitul anului 10.....................................................108 
8.3 De la sfârşitul anului 10 la sfârşitul anului 14...................................................108 
8.4 De la sfârşitul anului 14 la sfârşitul anului 16...................................................109 
8.5 De la sfârşitul anului 16 la sfârşitul anului 19...................................................110 
8.6 De la sfârşitul anului 19 la sfârşitul anului 21...................................................111 

9 Monitorizarea în faza de închidere..........................................................................113 
9.1 Generalităţi privind monitorizarea în faza de închidere....................................114 
9.2 Detalii privind programul de monitorizare în faza de închidere........................114 
9.3 Asigurarea şi controlul calităţii .........................................................................114 
9.4 Raportarea în faza de închidere ......................................................................115 
9.5 Lista activităţilor de monitorizare......................................................................116 

10 Igiena şi siguranţa ...................................................................................................122 
11 Prevederi referitoare la schimbările climatice .........................................................123 
12 Menţinerea evidenţelor............................................................................................125 
13 Principalii factori de incertitudine privind estimările efectuate.................................126 
14 ANEXA 1 GARANTIILE FINANCIARE DE  MEDIU PENTRU RMP........................128 
15 Referinţe bibliografice .............................................................................................143 

15.1 Referinţe din cadrul Sistemului RMGC de management de mediu şi social....143 
15.2 Referinţe externe .............................................................................................143 

 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Planul de management pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului 

 

 
Cuprins 

- vii - 

Lista tabelelor 
 
Tabel 2-1. Rolul şi responsabilităţile personalului în domeniul închiderii minei şi refacerii 

mediului ........................................................................................................... 17 
Tabel 3-1. Criterii privind închiderea amenajărilor pentru sterile de procesare şi deşeuri 

miniere............................................................................................................. 26 
Tabel 4-1. Caracteristici fizice ale carierelor..................................................................... 34 
Tabel 4-2. Standarde de calitate a efluenţilor care vor fi avute în vedere în cadrul 

Proiectului........................................................................................................ 39 
Tabel 4-3. Scenarii privind calitatea apei din lacul de carieră .......................................... 40 
Tabel 4-4. Componenţi din apa lacului de carieră pentru care se înregistrează depăşiri ale 

standardelor NTPA 001/2005.......................................................................... 40 
Tabel 4-5. Proporţii relative de minerale în rocile sterile şi potenţialul aferent de generare 

a apelor acide.................................................................................................. 41 
Tabel 4-6. Exemple de efluenţi generaţi în corpurile de roci sterile.................................. 41 
Tabel 4-7. Componenţi ai rocilor sterile care depăşesc limitele impuse prin standardul 

NTPA 001/2005............................................................................................... 42 
Tabel 4-8. Compoziţia apei supernatante din iazul de decantare (efluent de la instalaţia de 

denocivizare), rezultatele analizelor de laborator ............................................ 43 
Tabel 4-9. Componenţi prezenţi în exfiltraţiile prin barajul iazului de decantare şi în apa 

din iaz, pentru care se estimează depăşiri ale limitelor NTPA 001/2005 ........ 45 
Tabel 4-10. Sinteza suprafeţelor cu deşeuri minier care vor fi acoperite şi materialele 

necesare pentru amenajarea cuverturilor........................................................ 53 
Tabel 4-11. Volume de sol vegetal şi sol depozitate (Cifrele sunt luate din Planul de 

management al deşeurilor).............................................................................. 53 
Tabel 4-12. Fluxuri care urmează a fi epurate sau descărcate în fazele de operare, 

închidere şi post-închidere (media, în m³/oră)................................................. 55 
Tabel 4-13. Estimări preliminare ale perioadelor de timp necesare pentru închidere şi post-

închidere, în cazul mai multor obiective selectate........................................... 69 
Tabel 4-14. Reziduuri generate în procesul de epurare pentru pH, SO4, Ca şi metal la 

staţia de epurare a apelor acide de mina (amestec gips/etringit).................... 75 
Tabel 5-1. Caracteristici fizice ale haldelor de roci sterile la închidere............................. 80 
Tabel 5-2. Caracteristici fizice ale carierelor de minereu.................................................. 82 
Tabel 5-3. Programul eliberării terenurilor refăcute pentru folosinţă publică .................... 99 
Tabel 9-1. Cerinţe de monitorizare pentru Închiderea Proiectului Roşia Montană ......... 117 
Tabel 13-1. Sinteza principalelor incertitudini ................................................................... 127 
 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Planul de management pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului 

 

 
Cuprins 

- viii - 

Lista figurilor 
 
Figura 1.1. Amplasarea Proiectului Roşia Montană ............................................................ 9 
Figura 2.1. Relaţii structurale ale planurilor de management din cadrul  Sistemului de 

management de mediu şi social ...................................................................... 16 
Figura 4.1. Plan de situaţie al lucrărilor miniere ................................................................ 32 
Figura 4.2. Reprezentare schematică a parametrilor de bază utilizaţi în prognoza pe 

termen lung a evoluţiei exfiltraţiilor din masa sterilelor de procesare .............. 45 
Figura 4.3. Gospodărirea apelor în faza de operare ......................................................... 56 
Figura 4.4. Gospodărirea apelor în etapele de întrerupere temporară a activităţii ............ 57 
Figura 4.5. Gospodărirea apelor în faza de închidere ....................................................... 58 
Figura 4.6. Gospodărirea apelor în faza de post-închidere ............................................... 59 
Figura 8.1. Programul de implementare a închiderii........................................................ 112 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Planul de management pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului 

 

 
Secţiunea 1: Introducere 

Pagina 9 din 143 

1 Introducere 
 
Compania Roşia Montană Gold Corporation S.A. (RMGC) urmăreşte înfiinţarea unei 

exploatări miniere pentru aur şi argint în Munţii Metaliferi din Transilvania, România (Figura 
1.1). Pentru simplificare, ansamblul elementelor exploatării miniere propuse, va fi denumit 
Proiectul Roşia Montană (menţionat în continuare sub numele de Proiect). 

 

 
 

Figura 1.1. Amplasarea Proiectului Roşia Montană 
 

O parte esenţială a Proiectului o constituie elaborarea unui Plan de management 
pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului care conturează programul de 
dezafectare a exploatării şi de atenuare a impactului generat de Proiect, odată cu încetarea 
activităţilor de exploatare minieră şi de procesare a minereurilor. Pregătirea unei strategii de 
reabilitare şi închidere înainte de punerea în aplicare a Proiectului, reprezintă o parte 
integrantă a procesului de proiectare a fazei de închidere. Prin această abordare a 
planificării exploatării miniere, se recunoaşte faptul că mineritul implică o folosinţă temporară 
a terenului şi că o închidere corespunzătoare a exploatării se încadrează pe linia unei 
utilizări durabile a resurselor disponibile. 

O versiune iniţială a acestui document a fost elaborată ca parte a Raportului de 
analiză a proiectului tehnic, finalizat pentru RMGC de către MWH, în 2005.i Prezenta 
versiune a Planului de management pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea 
mediului promovează conceptele prezentate de documentele anterioare, într-o manieră care 
sprijină procesul de Evaluare a impactului asupra mediului (EIA)ii-iii şi conceptele Sistemului 
de management de mediu şi social, discutate în detaliu, în Capitolul 2 al Evaluării impactului 
asupra mediului. 
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Acest plan de management a fost structurat în conformitate cu Anexa 3 a O.M. 863 
(Lista de control)iv care prevede adoptarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) şi a celor 
mai bune practici de mediu  (BEP). În conformitate cu reglementările europenev, 
internaţionalevi şi în acord cu concepţia celor mai bune tehnici disponibile, prin refacerea 
mediului se înţelege "tratarea terenurilor afectate de amenajări destinate deşeurilor astfel 
încât terenurile să fie refăcute într-o manieră satisfăcătoare, în special din punct de vedere 
al calităţii solului, habitatelor de faună şi floră sălbatică, hidrosistemelor naturale, factorilor 
peisagistici şi utilităţii terenurilor respective".vii Aceasta înseamnă că Planul de management 
pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului ar trebui să ia în considerare 
scenariile privind folosinţele ulterioare ale terenurilor şi să definească alternativele tehnice 
care  să permită atingerea acestui statut. Această abordare trebuie să ţină seama de 
asemenea de condiţiile tehnice, sociale şi economice ale proiectului minier.  

Planul de management pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului 
are în vedere activităţile de închidere asociate următoarelor cinci aspecte: 

 
 pregătirea şi planificarea închiderii încă din timpul fazei de operare; 

 măsurile de refacere a mediului în timpul închiderii; 

 măsurile de refacere a mediului pe durata suspendării temporare a exploatării; 

 măsurile de refacere a mediului pe durata perioadelor de inactivitate; 

 activităţi în perioada de post-închidere. 
 
Fiecare dintre aceste aspecte este descris în detaliu în Capitolele 5 la 7 din cadrul 

acestui Plan. 
Prezentul Plan de management pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea 

mediului nu are în vedere refacerea mediului afectat de actuala exploatare Minvest de la 
Roşia Montană, aceasta făcând obiectul unor prevederi separate. Informaţii mai detaliate cu 
privire la politica guvernamentală asupra acestui aspect, precum şi asupra strategiei 
financiare, incluzând finanţarea de către organisme internaţionale cum ar fi Banca Mondială, 
sunt furnizate de Ministerul Economiei şi Comerţuluiviii  în cadrul: 

 
 "Proiectului de închidere a activităţilor miniere şi de atenuare a impactului social"  

 "Proiectului de închidere a activităţilor miniere şi de refacere a mediului şi a factorului 
socio-economic". 
 
Cu excepţia sistemului de iaz de decantare Minvest din valea Seliştei, zonele miniere 

gestionate de Minvest sunt epuizate sau închise, astfel încât noul Proiect se poate dezvolta. 
 

1.1 Îndrumar general al activităţii de închidere 

Îndrumarea privind managementul de mediu şi planificarea închiderii minei este 
asigurată de organismele de reglementare române şi ale Uniunii Europeneix, precum şi de 
alte standarde internaţionale acceptate, cum ar fi documentul "Refacerea mediului în zonele 
miniere – Îndrumare pentru investitori – Rehabilitation of Mines – Guidelines for Proponents" 
emis de guvernul provinciei Ontario (Canada)x. În România, planurile de închidere sunt 
cerute de Legea minelorxi, care conturează elementele închiderii unei exploatări miniere. 
Manualul de închidere a minelorxii publicat în România, include de asemenea cerinţe legate 
de elaborarea unui plan de închidere. 

Planul de management pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului 
are în vedere elemente de ordin tehnic, de mediu şi economic. 

În conformitate cu Anexa 3 a O.M. 863xiii, trebuie descrise şi cuantificate 
corespunzător, efectele principale directe asupra condiţiilor demografice, sociale şi socio-
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economice din zona de desfăşurare a proiectului. Prezentul Plan de management pentru 
închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului  nu tratează în mod direct problemele 
sociale asociate cu închiderea minei, acestea fiind tratate separat în Capitolul  4.8 al 
Raportului la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi în Planul de dezvoltare 
comunitară durabilă elaborat de RMGC.  

Acelaşi lucru se aplică în cazul efectelor indirecte ale dezvoltării ulterioare (adică, 
alte proiecte care nu constituie părţi ale Proiectului principal, dar care sunt stimulate prin 
implementarea acestuia, de exemplu prin asigurarea de noi produse şi servicii necesare 
Proiectului, de asigurare a spaţiilor de locuit pentru un număr sporit de locuitori sau a 
spaţiilor pentru noi activităţi comerciale a căror apariţie este favorizată de Proiect) care, 
conform Anexei 3 din O.M. 863xiv, trebuie să se regăsească în descrierea planului de 
închidere. Aceste efecte, în măsura în care privesc faza de închidere şi de post-închidere, 
sunt discutate în Planul RMGC de dezvoltare comunitară durabilă.  

Se specifică faptul că aceste documente vor fi modificate periodic pentru a ţine 
seama de  posibilele schimbări în opţiunile  privind amenajarea teritoriului, modificări ale 
cadrului legislativ, sau alte inputuri din partea factorilor interesaţi în Proiect, conform 
prevederilor Planului de management de mediu şi social pentru Proiectul Roşia Montană. 

 

1.2 Obiective ale fazei de închidere 

Obiectivele stabilite pentru refacerea mediului trebuie să aibă în vedere cerinţele 
reglementare, aspecte specifice ale amplasamentului, politicile RMGC şi cele mai bune 
practici din industria de profil, incluzând următoarele: 

 protecţia sănătăţii şi bunăstării publice;  

 stabilirea de comun acord a obiectivelor privind folosinţa terenurilor în faza de     
post-închidere;  

 stabilizarea geotehnică a amenajărilor asociate exploatării miniere; 

 refacerea factorilor peisagistici în vederea minimizării transportului de sedimente, a 
eroziunii şi a degradării potenţiale a mediului; 

 protecţia calitativă şi cantitativă a resurselor de apă; 

 protecţia calităţii aerului. 
Aceste obiective pot fi atinse prin asigurarea îndrumarelor şi standardelor tehnice 

utilizate în planificarea minieră şi în proiectarea etapei de închidere. 
Obiectivele detaliate ale activităţilor de refacere a mediului, din cadrul Proiectului, 

sunt enumerate în cele de mai jos, împreună cu descrierea elementelor lor componente. 
 

1.2.1 Siguranţa şi securitatea  
 
Obiectivele privind siguranţa şi securitatea includ următoarele: 
 

 un mediu sigur, pe termen lung, pentru oameni şi pentru fauna sălbatică; 
 
 asigurarea permanentă a puţurilor de mină, galeriilor şi a golurilor subterane din 

apropierea suprafeţei; 
 

 stabilizarea zonelor de subsidenţă create de lucrările subterane; 
 

 evaluarea stabilităţii celorlalte goluri miniere rămase, în vederea stabilirii potenţialului 
producerii unor viitoare mişcări de teren şi a necesarului unor măsuri de control cum 
ar fi bariere şi îngrădiri; 
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 stabilizarea pantelor (de exemplu, a taluzurilor carierei, haldelor de steril, barajelor), 

astfel încât să fie eliminat orice pericol pentru public după închiderea finală a 
exploatării; 
 

 restricţionarea temporară a accesului în anumite zone unde este necesară protejarea 
unor utilaje şi amenajări, sau pentru a asigura dezvoltarea liberă a vegetaţiei care are 
nevoie de grijă şi întreţinere pe o perioadă de mai mulţi ani. Pe termen lung, nu vor 
exista restricţii privind accesul publicului, deoarece toate pericolele la adresa 
securităţii, bunurilor şi sănătăţii vor fi fost eliminate. 
 

1.2.2 Managementul efectelor asupra mediului 
 
Obiectivele propuse includ următoarele: 
 

 reducerea sau eliminarea necesităţii unui program de management pe termen lung 
pentru controlul eroziunii şi al calităţii apei, precum şi pentru minimizarea efectelor 
asupra mediului;  

 demolarea acelor baraje de retenţie a apei care nu mai sunt necesare şi care nu vor 
fi întreţinute de o entitate publică sau privată; 
 

 controlul exfiltraţiilor şi efluenţilor acizi care conţin metale dizolvate, substanţe 
chimice tehnologice şi nutrienţi, asigurându-se eliminarea condiţiilor de toxicitate 
acută care ar putea afecta păsările, fauna sălbatică sau şeptelul; 
 

 evaluarea şi controlul apei subterane, în funcţie de necesităţi; 
 

 decontaminarea, epurarea sau refacerea mediului în zonele poluate (de exemplu, 
soluri contaminate cu scurgeri de uleiuri, carburanţi sau reactivi tehnologici), prin 
excavarea şi îndepărtarea într-o manieră acceptabilă, a materialului afectat, oriunde 
acest lucru va fi necesar; 
 

 prevenirea efectelor negative datorate absorbţiei de către plante a metalelor din 
soluri, asupra faunei sălbatice şi a animalelor care păşunează; 
 

1.2.3 Curăţirea amplasamentului 
 
Obiectivele propuse includ următoarele: 
 

 îndepărtarea clădirilor, construcţiilor de suprafaţă, a materialelor şi instalaţiilor 
dezafectate;  
 

 îndepărtarea tuturor substanţelor periculoase sau prestabilite şi eliminate sau 
depozitate în condiţii sigure şi acceptabile;  
 

 nivelarea structurilor de beton cel puţin până cota platformelor de fundaţie, tăierea la 
nivelului solului a resturilor de fier-beton sau a prezoanelor/şuruburilor expuse şi 
acoperirea cu sol vegetal care să permită revegetarea; 
 

 acoperirea corespunzătoare a depozitelor de deşeuri şi pregătirea pentru revegetare. 
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1.2.4 Protecţia împotriva eroziunii 

 
Obiectivele privind protecţia împotriva eroziunii includ următoarele: 
 

 stabilizarea zonelor aferente amenajărilor miniere specifice: baraje de retenţie, halde 
de roci sterile, bazine de drenaj pentru ape de şiroire şi canale de deviere create de 
activităţile miniere, în scopul protejării acestora împotriva eroziunii generate de apă şi 
vânt; 
 

 stabilizarea sterilelor de procesare şi a iazurilor; 
 

 proiectarea şi profilarea suprafeţelor în vederea stabilizării pe termen lung la 
condiţiile scurgerii maxime, tinand seama de condiţiile locale (iazuri de decantare, 
baraje, cariere, drumuri, canale de diversiune);  
 

 plantarea anumitor suprafeţe sau stabilizarea acestora prin alte metode, pentru a 
minimiza eroziunea generată de apă şi vânt. 
 
 

1.2.5 Productivitatea vegetaţiei de pe amplasament 
 
Obiectivele specifice includ următoarele: 
 

 asigurarea condiţiilor locale pentru a permite invadarea naturală cu specii vegetale 
indigene a amplasamentului pe care se iniţiază revegetarea; 
 

 stabilirea unei baze vegetale care să permită speciilor naturale inceperea procesului 
de refacere a mediului la nivelul de calitate şi productivitate al zonelor învecinate, în 
funcţie de folosinţa propusă pentru terenul respectiv; 
 

 scarificarea, fertilizarea şi însămânţarea suprafeţelor ocupate anterior de drumuri şi 
platforme de fundaţie; 
 

 însămânţare sau hidro-însămânţare a taluzurilor aferente unor structuri îndiguite, 
acoperirea suprafeţei bazinului iazului de decantare, amplasarea şi fertilizarea 
stratului de sol vegetal; 
 

 Acoperirea şi hidro-însămânţarea haldelor de roci sterile în conformitate cu tehnologii 
bazate pe cele mai bune practici de management.  
 

1.2.6 Factori estetici 
 
Obiectivele specifice includ modificarea caracteristicilor peisagistice ale taluzurilor 

vizibile ale haldelor de roci, carierelor şi barajelor, pentru a îmbunătăţi aspectul estetic al 
acestora, în conformitate cu scenariile care privesc folosinţa terenurilor în contextul 
peisagistic din faza de post-închidere. 
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1.3 Obiectivele Planului de management pentru închiderea activităţilor 
miniere şi refacerea mediului 

 
Principalul scop al procesului de închidere din cadrul Proiectului Roşia Montană este 

de a stabili din timp categoriile de impact potenţial de mediu, economic şi social, asociate cu 
dezafectarea minei (împreună cu responsabilităţile financiare şi legale aferente). În plus, se 
va urmări minimizarea acestor categorii de impact prin acţiunile care se vor întreprinde pe 
durata fazelor de proiectare, construcţie şi operare ale Proiectului. Aceste acţiuni vor sprijini 
reducerea eforturilor din faza de post-închidere şi costurile generale necesitate de închidere 
la terminarea exploatării. Un alt obiectiv important este acela de a proiecta activităţile de 
închidere într-o manieră care să minimizeze necesitatea exercitării extensive a controlului şi 
a activităţilor de întreţinere, de către RMGC sau de către oricare altă entitate care îşi va 
asuma responsabilitatea pentru refacerea pe termen lung a mediului în zona exploatării 
minei, în conformitate cu prevederile stabilite şi remise de comun acord. 

Pe baza acestor repere, obiectivele Planului de management pentru închiderea 
activităţilor miniere şi refacerea mediului sunt după cum urmează: 

 
 informarea, în condiţii de transparenţă, a publicului, autorităţilor şi a tuturor părţilor 

implicate, în legătură cu faza de închidere şi post-închidere, precum şi a măsurilor 
prevăzute pentru asigurarea unei folosinţe corespunzătoare a terenurilor şi a 
minimizării impactului asupra mediului (împreună cu măsurile care vor fi luate pe 
durata suspendării temporare a activităţilor miniere); 

 

 acordarea de sprijin în asigurarea protecţiei sănătăţii şi siguranţei publice în perioada 
de închidere şi post-închidere a activităţilor miniere şi amenajărilor asociate; 

 

 asigurarea închiderii progresive a activităţilor înainte de oprirea producţiei; 
 

 reducerea sau eliminarea impactului pe termen-lung asupra mediului; 

 

 refacerea terenurilor perturbate şi aducerea lor în stare productivă, cât mai devreme 
cu putinţă; 
 

 minimizarea, în măsura posibilităţilor, a sterilizării resurselor minerale rămase 
neexploatate; 

 

 acordarea de sprijin pentru RMGC în domeniul activităţilor de planificare financiară şi 
temporală a execuţiei Proiectului. 

 
 

1.4 Abordări privind elaborarea Planului de management pentru închiderea 
activităţilor miniere şi refacerea mediului 

 
Prezenta versiune a Planului de management pentru închiderea activităţilor miniere 

şi refacerea mediului a fost elaborată luând în considerare recomandările conţinute în 
îndrumarele de închidere minieră şi în reglementările naţionalexv,europene (a se vedea 
Capitolul 3.2) sau nord-americanexvi. 
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Planul de management pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului va 
fi revizuit şi actualizat periodic, în funcţie de necesităţi, pe baza experienţei operaţionale şi 
evaluării rezultatelor obţinute în urma încercărilor efectuate în acest domeniu.. Planul va fi 
de asemenea revizuit şi actualizat ca parte a procesului de analiză managerială, fiind de 
aşteptat ca legislaţia de mediu, practicile de refacere a mediului, activităţile miniere şi 
interesele părţilor implicate în Proiect, să sufere anumite modificări în timp. De asemenea, 
sunt posibile modificări a numeroase alte aspecte prevăzute de Legea minelor din România 
(a se vedea Capitolul  2) şi care vor fi avute în vedere în fazele târzii ale Proiectului. Toate 
acestea vor asigura că Planul ţine seama de stadiul curent al planificării miniere şi al 
legislaţiei, şi că utilizează cele mai adecvate practici de închidere şi refacere a mediului, în 
conformitate cu reglementările Uniunii Europene. Cele mai bune tehnici disponibile şi 
aplicabile, vor urmări îndeaproape evoluţiile tehnice, putând suferi astfel modificări, după 
cum se prevede în mod explicit în Directiva IPPC.xvii 

 

1.5 Garanţia financiară pentru închiderea minei  

 
RMGC ţine de asemenea cont de Directiva 35/2004/EC şi întreprinde toate eforturile 

de a minimiza degradarea mediului şi de a-l reface astfel încât să fie îndeplinite toate 
responsabilităţile legate de protecţia mediului. Sunt asigurate resurse financiare suficiente 
pentru a susţine activităţile din fazele de închidere şi post-închidere, astfel încât să fie 
îndeplinite toate obligaţiile legate de protecţia mediului, şi să fie remediate orice degradări 
suferite de mediu. 

Articolul 7-2(d) din Directiva Uniunii Europene privind deşeurile miniere, Directiva 
2006/21/EC – cu trimitere la Articolul 14 din aceeaşi Directivă – şi Termenii de referinţă 
pentru Studiul de evaluare a impactului asupra mediului, prevăd ca investitorul să aibă 
asigurat un aranjament financiar în forma unei garanţii financiare sau echivalente, astfel 
încât "să fie descărcate toate obligaţiile prevăzute în autorizaţia emisă conform acestei 
Directive, inclusiv cele legate de faza de post-închidere". 

 
Există trei componente care trebuie distinse cu claritate: 
 

 Conceptul tehnic privitor la închiderea minei şi estimările asupra duratei activităţilor, 
inclusiv a celor din faza de post-închidere, sunt conţinute în Planul de management 
pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului. Problemele specifice 
managementului deşeurilor sunt avute în vedere de Planul de management al 
deşeurilor. 

 Estimările costurilor, defalcate pe activităţi şi perioade sunt prezentate în cadrul 
documentului Engineering Review Reportxviii. 

 Aranjamentele privind instrumentele financiare de garantare a fondurilor, incluzând 
calculele valorii actuale nete (valoarea cheltuielilor scontate), sunt disponibile la 
cerere, într-o formă adecvată, de la RMGC. 
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2 Consideraţii privind sistemul de management de mediu 
şi social şi responsabilităţile organizaţionale 

 
Prezentul Plan de management pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea 

mediului face parte din ansamblul planurilor de management de mediu şi social, elaborate în 
sprijinul Sistemului de management de mediu şi social, descris separat în cadrul Planului de 
management de mediu şi social pentru Proiectul Roşia Montană. Planul de management 
pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului, împreună cu celelalte planuri de 
management, are în vedere necesităţile de impunere a unor controale operaţionale cheie 
pentru acele zone în care procesul de evaluare a impactului asupra mediului indică existenţa 
unui potenţial impact negativ asupra mediului sau factorului social sau manifestarea unui 
astfel de impact în fazele mai târzii ale ciclului de viaţă al minei. Figura 2.1 ilustrează poziţia 
Sistemului de management de mediu şi social în cadrul managementului general al 
Proiectului. 

 
Figura 2.1. Relaţii structurale ale planurilor de management din cadrul  
Sistemului de management de mediu şi social  
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În sprijinul implementării acestui plan de acţiune vin mai multe proceduri operaţionale 

standard, detaliate, menite utilizării permanente de către personalul angrenat în Proiect. 
Toate aceste proceduri vor fi elaborate odată cu obţinerea acordului de mediu pentru Proiect 
şi vor fi  sintetizate în Manualul procedurilor operaţionale standard al RMGC, a cărui 
elaborare, revizuire, aprobare, distribuţie şi reactualizare este controlată prin Planul de 
management de mediu şi social pentru Proiectul Roşia Montană. Distribuirea altor 
documente specifice, controlul modificărilor, instruirea personalului şi activităţile de 
înregistrare, asociate cu implementarea acestor planuri, sunt la rândul lor avute în vedere 
prin procesele şi procedurile definite în Planul de management de mediu şi social pentru 
Proiectul Roşia Montană 

Planul de management pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului va 
fi supus unor revizii şi actualizări periodice, pe toată durata de viaţă a exploatării miniere, ca 
răspuns la comentariile revizorilor interni şi externi, schimbările intervenite în cadrul 
legislativ, modificările apărute în exploatare, comunicarea cu părţile implicate, rezultatele 
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auditului intern şi al analizei manageriale, precum şi ca răspuns la alţi factori, conform celor 
discutate în Planul de management de mediu şi social pentru Proiectul Roşia Montană. 
Gradul de conformare cu planul de închidere va fi de asemenea evaluat periodic conform 
prevederilor Planului de management de mediu şi social pentru Proiectul Roşia Montană şi 
procedurii MP-13, “Verificarea performanţei sistemului de management de mediu şi social". 

Responsabilităţile operaţionale principale pentru implementarea acestui plan revin 
Departamentului de producţie, conform celor prezentate în Tabelul 2-1. Responsabilităţile 
care decurg din monitorizarea activităţilor de închidere se împart între Departamentul de 
producţie şi Departamentul de mediu, conform celor prevăzute în anumite proceduri 
operaţionale standard ale RMGC, elaborate pentru anumite sarcini specifice. 
 
 
Tabel 2-1. Rolul şi responsabilităţile personalului în domeniul închiderii minei şi 

refacerii mediului 

Funcţie Rol Responsabilităţi Autoritate 

Director general Coordonare 
generală 

Supravegherea exploatării şi 
construcţiilor 
Recomandă îmbunătăţirea 
activităţilor de închidere 
Asigură coordonarea altor zone 
miniere care ar putea afecta 
activităţile de închidere 
Asigură coordonarea altor 
departamente din cadrul minei, care 
ar putea sprijini activităţile de 
închidere 
Menţine relaţiile cu entităţile externe 
interesate în Proiect, în legătură cu 
problemele legate de închidere 
 

Autorizarea funcţionării 
sistemului iazului de 
decantare şi a fondurilor de 
capital necesare 

Director procesare  Management 
general 

Supravegherea exploatării şi 
construcţiilor 
Asigură desfăşurarea activităţilor 
miniere conform Planului de 
management pentru închiderea 
activităţilor miniere şi refacerea 
mediului (planuri privind umplerile cu 
rocă sterilă, planificarea iniţierii 
măsurilor de refacere a mediului, 
imediat după finalizarea umplerilor, 
etc.) 
Asigură coordonarea altor zone 
miniere care ar putea afecta 
activităţile de închidere 
Asigură coordonarea altor 
departamente din cadrul minei, care 
ar putea sprijini activităţile de 
închidere 
Recomandă îmbunătăţirea 
activităţilor de închidere 
 

Alocarea resurselor către 
inginerul şef responsabil cu 
închiderea, în acord cu fondul 
de capital şi operaţional  
Angajarea /supravegherea 
inginerului şef responsabil cu 
închiderea 
Luarea de decizii privind 
devierea curgerilor către 
sistemele secundare în caz 
de urgenţă 
Corelarea activităţii cu alte 
departamente 
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Funcţie Rol Responsabilităţi Autoritate 

Director procesare  Toate masurile de 
reabilitare pentru 
mina  

Implementează Planul de 
management al sistemului iazului de 
decantare; elaborează rapoarte şi le 
actualizează periodic în funcţie de 
necesităţi 
Îşi corelează activitatea cu inginerul 
şef responsabil cu închiderea pentru 
a asigura conformarea cu Planul de 
management pentru închiderea 
activităţilor miniere şi refacerea 
mediului 
Monitorizează şi actualizează 
elementele care privesc sistemul 
iazului de decantare conţinute în 
sistemul iazului de decantare Planul 
de management pentru închiderea 
activităţilor miniere şi refacerea 
mediului, în funcţie de necesităţi 
 

Luarea de decizii privind 
devierea curgerilor către 
sistemele secundare în caz 
de urgenţă 
Angajare / supraveghere 
personal operaţional pentru 
sistemul iazului de decantare 
 

Inginer şef 
responsabil cu 
închiderea minei 

Toate măsurile de 
refacere a 
mediului în zona 
exploatării miniere 

Asigură planificarea măsurilor de 
refacere a mediului (de exemplu, 
planurile de umplere cu rocă, 
planurile de reprofilare, planurile de 
revegetare, gestionarea loturilor 
experimentate, testare chimică şi 
geochimică, planificarea Practicelor 
cele mai Bune de Gestionare  
Recomandă îmbunătăţirea planului 
de refacere a mediului 
Implementează planurile de execuţie 
pentru susţinerea investiţiilor de 
capital 
Asigură sprijin pentru monitorizarea 
loturilor experimentale şi a măsurilor 
curente de refacere a mediului 
Actualizarea Planului de 
management pentru închiderea 
activităţilor miniere şi refacerea 
mediului 
Asigură contractarea unei (unor) 
companii specializate în închiderea 
minieră şi asigurarea legăturii cu 
aceasta. 
Asigură asistenţă tehnică 
Interpretează rezultatele monitorizării 
operaţionale 
Rămâne prezent pe amplasament în 
timpul activităţilor de închidere pentru 
a asigura aplicarea tuturor măsurilor 
de refacere a mediului descrise în 
Planul de management pentru 
închiderea activităţilor miniere şi 
refacerea mediului 
 

Asigură îndeplinirea 
atribuţiilor / responsabilităţilor 
stabilite  
Face recomandări inginerului 
şef responsabil cu sistemul 
iazului de decantare în funcţie 
de rezultatele datelor de 
monitorizare 
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Funcţie Rol Responsabilităţi Autoritate 

Responsabil 
pentru protecţia 
mediului 

Conformare din 
punct de vedere al 
protecţiei mediului 
/ raportare 
conform 
reglementărilor   

Recomandă măsuri de îmbunătăţire 
a activităţii 
Implementează măsuri conform 
cerinţelor incluse în permisul de 
mediu 
Efectuează monitorizarea în 
conformitate cu cerinţele permisului 
de mediu 
Asigură respectarea politicilor de 
mediu, îndrumarelor şi procedurilor 
RMGC în forma în care acestea sunt 
definite prin Sistemul de 
management de mediu şi social. 
Asigură instruire şi asistenţă tehnică 
în domeniul protecţiei mediului pentru 
întregul personal lucrător aferent  
Asigură interpretarea datelor obţinute 
în urma monitorizării de mediu 
Raportează situaţiile de 
neconformare inginerului şef 
responsabil cu sistemul iazului de 
decantare 
Validează rezultatele testelor de 
laborator având ca obiect parametri 
de mediu 
Descarcă şi procesează datele 
meteorologice colectate pe 
amplasament 
 

Asigură îndeplinirea 
atribuţiilor / responsabilităţilor 
stabilite 

Responsabilul cu 
igiena şi 
securitatea  

Igiena şi 
securitatea 
amplasamentului 
şi lucrătorilor 

Recomandă măsuri de îmbunătăţire 
a activităţii 
Asigură includerea elementelor 
legate de refacerea mediului în 
Planul de igienă şi protecţie a muncii 
şi implementarea corespunzătoare a 
acesteia 
Identifică şi comunică nivelelor 
ierarhice superioare probleme 
potenţiale legate de igiena şi 
protecţia muncii apărute în activităţile 
de refacere a mediului  
Asigură instruirea în domeniul igienei 
şi protecţiei muncii a personalului 
implicat în activităţile de refacere a 
mediului  
Asigură performanţa monitorizării 
igienei şi protecţiei muncii  
 

Elaborarea directă a planului 
de igienă şi protecţie a 
muncii.   
Supravegherea implementării 
planului. 
Stoparea activităţilor 
considerate ca fiind iminent 
periculoase 

Proiectant  Proiectarea şi 
revizia tehnică a 
activităţii de 
refacere a 
mediului 

Recomandă măsuri pentru 
îmbunătăţirea activităţii de refacere a 
mediului  
Sprijină monitorizarea şi elaborarea 
rapoartelor lunare de management  
Asigură asistenţă tehnică prin 
intermediul Inginerului şef 
responsabil cu refacerea mediului 
 

Acţionează prin recomandări 
făcute directorului de 
producţie 
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3 Îndrumar pentru închiderea minei 
3.1 Îndrumare române privind închiderile de mină 

Reglementările române privind închiderile de mină sunt conţinute în Legea Minelorxix 
şi în Manualul pentru închiderea minelorxx publicat în România. Acest capitol ia în 
considerare cerinţele legislaţiei din domeniul mineritului, protecţiei mediului şi protecţiei 
sociale. În funcţie de cerinţele impuse activităţii de închidere minieră, trebuie avute în vedere 
următoarele aspecte:  
 

 “Planul iniţial de închidere a activităţilor miniere”; 

 “Planul de încetare a activităţii”;  

 “Planul de închidere tehnică a minei” 
 
În plus faţă de rolul său în cadrul procesului de evaluare a impactului asupra mediului 

şi de atribuţiile pe termen lung în cadrul Sistemului de management de mediu şi social 
discutat în Capitolul  2, prezentul Plan are în vedere cerinţa mai sus menţionată, de 
elaborare a unui "Plan iniţial de închidere a activităţilor miniere", ca parte a studiului de 
fezabilitate înaintat autorităţilor guvernamentale române, în vederea obţinerii licenţei de 
exploatare. Pe măsură ce Proiectul avansează, iar detaliile privind întreruperea activităţii şi 
închiderea tehnică sunt conturate şi înţelese, domeniul de aplicare şi gradul de detaliere al 
versiunii curente a Planului de management pentru închiderea activităţilor miniere şi 
refacerea mediului vor fi extinse pentru a avea în vedere cele două elemente de planificare, 
conform prevederilor Legii minelor. Cerinţele specifice de actualizare din faza finală vor fi 
avute în vedere în funcţie de rezultatele analizei manageriale anuale care va fi efectuată în 
conformitate cu Planul de management de mediu şi social pentru Proiectul Roşia Montană. 

Componentele specifice ale celor trei cerinţe de planificare discutate în cele de mai 
sus, sunt descrise în paragrafele următoare. 

 
3.1.1 Planul iniţial de închidere a activităţilor miniere 
 

"Planul iniţial de închidere a activităţilor miniere" este documentul elaborat de 
operatorul minier, împreună cu studiul de fezabilitate pentru deschiderea exploatării miniere, 
ca parte a documentaţiei necesare pentru obţinerea licenţei de exploatare. Un astfel de plan 
iniţial de închidere a fost elaborat de IPROMINxxi ca parte a demersurilor de obţinere a 
licenţei de exploatare. Obiectivul iniţial al Planului iniţial de închidere a activităţilor miniere 
prevede ca operatorul minier să pună la dispoziţie informaţiile privind activităţile necesare 
pentru închiderea fizică a minei. În plus, acest plan are în vedere refacerea mediului, 
protecţia socială pentru personalul disponibilizat şi reconstrucţia economică a zonelor 
afectate, împreună cu costurile aferente.  
 
Planul iniţial de închidere a activităţilor miniere include: 
 

 evaluarea impactului asupra mediului, cu detalierea riscurilor majore de mediu şi 
măsurile care trebuie aplicate în vederea reducerii acestor riscuri la închiderea minei; 

 

 discuţii privind acţiunile propuse pentru minimizarea acestor riscuri; 
 

 măsuri tehnice propuse pentru conservare, dezafectare şi închidere fizică a minei; 
 

 evaluarea impactului social rezultat în urma închiderii minei, precum şi acţiunile de 
minimizare a acestui impact; 
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 o estimare a costurilor generale necesare implementării măsurilor care însoţesc 

închiderea minei, ca parte a documentului Engineering Review Reportxxii pe baza 
unui studiu preliminar de închidere elaborat dexxiii. 

 
Cerinţele incluse în "Planul iniţial de închidere a activităţilor miniere" reprezintă baza 

prezentei versiuni a Planului de management pentru închiderea activităţilor miniere şi 
refacerea mediului. Cu toate acestea, acest plan se concentrează asupra componentelor 
fizice ale închiderii. Aspectele sociale ale închiderii minei sunt tratate în Planul de dezvoltare 
comunitară durabilă. 

 
3.1.2 Planul de încetare a activităţii  
 

"Planul de încetare a activităţii" va fi elaborat de către operatorul minier în momentul 
încetării activităţii şi va include documentaţia tehnică, economică, de mediu şi socială 
necesară justificării închiderii miniere. 

Obiectivul Planului de încetare a activităţii este a acela de a furniza detalii privind 
acţiunile necesare închiderii minei. În conformitate cu Legea minelor nr. 85/2003, operatorul 
minier care iniţiază procesul de închidere, este solicitat să contracteze o companie 
specializată pentru finalizarea Planului de încetare a activităţii.  

La un moment potrivit, Planul de management pentru închiderea activităţilor miniere 
şi refacerea mediului va fi revizuit în vederea includerii cerinţelor Planului de încetare a 
activităţii, incluzând următoarele documente: 
 

 documentaţia tehnică şi financiară (studiul de fezabilitate) care justifică încetarea 
activităţii miniere, elaborată pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de operatorul 
minier; operatorul minier trebuie să asigure proiectantului fazei de închidere 
informaţiile privind starea exploatării miniere în momentul încetării activităţii şi să 
actualizeze această informaţie în perioada dintre încetarea activităţii şi începerea 
lucrărilor de închidere; 

 
 o descriere a programului pentru protejarea şi întreţinerea componentelor închise, pe 

baza documentelor şi planurilor miniere puse la dispoziţie de operatorul minier, 
ilustrând starea lucrărilor miniere subterane şi de suprafaţă; operatorul minier este 
obligat să asigure proiectantului toate informaţiile necesare pentru a elabora 
programul de protejare şi întreţinere; 

 
 o discuţie privind planul  de protecţie socială (adică, Planul RMGC de dezvoltare 

socio-economică urmând a fi dezvoltat prin consultare şi cooperare cu părţile 
implicate în proiect) a personalului disponibilizat prin închiderea minei, incluzând: 

 
• măsuri de redistribuire/reinstruire, compensare financiară, programe de 

dezvoltare locală, crearea de noi locuri de muncă; 
 

• evaluarea financiară a acestor măsuri; 
 

• sursele pentru finanţarea acestor măsuri;  
 

• responsabilităţi; 
 

 programul de refacerea a mediului, elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi 
care trebuie să cuprindă: 
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• o descriere a amplasamentului, incluzând topografia şi folosinţa terenurilor, 
vegetaţia existentă şi habitatele de faună sălbatică, toate construcţiile de 
suprafaţă existente cum ar fi, centrale termice, clădiri industriale şi 
administrative, lucrări miniere, puţuri, galerii, tuneluri, găuri de sondă, posibile 
utilaje îngropate, cavităţi miniere subterane (fără căi de acces); 

 
• descrierea tuturor haldelor de roci sterile, caracteristicile fizice şi chimice ale 

apelor de exfiltraţie, cursurile de apă receptoare, şi identificarea oricăror 
categorii potenţiale de impact asupra mediului; 

 
• descrierea stării taluzurilor şi includerea oricăror informaţii de natură 

geotehnică privind stabilitatea acestora; 
 

• descrierea tuturor corpurilor de apă de suprafaţă, incluzând caracteristici 
chimice şi date despre contaminanţi; 

 
• descrierea caracteristicilor fizice şi pedologice ale solurilor, incluzând o 

analiză detaliată privind potenţialii contaminanţi  şi conţinutul de nutrienţi; 
 

• sugestii privind folosinţa viitoare a terenurilor, ţinând seama de valoarea 
agricolă şi peisagistică a amplasamentului, pentru comunitatea locală. 

 
Operatorul minier poate obţine informaţii de la autoritatea locală de mediu, instituţiile 

locale şi centrale specializate, precum şi din analiza rapoartelor puse la dispoziţie de 
proiectant. Planul de dezvoltare comunitară durabilă va fi elaborat prin consultarea şi cu 
sprijinul comunităţii, şi va face obiectul dezbaterii publice. 
 
3.1.3 Planul de închidere tehnică a minei 
 

"Planul de închidere tehnică a minei" trebuie să includă prevederile legale privind 
achiziţiile publice; planul va evalua măsurile şi acţiunile necesitate de Planul de încetare a 
activităţii, din punct de vedere al remedierii tehnice şi al refacerii mediului. Planul de 
închidere tehnică este conceput să fie aplicat în corelaţie cu un plan de protecţie socială 
(Planul de dezvoltare comunitară durabilă) elaborat pe baza consultării comunităţilor 
afectate. Planul de închidere tehnică trebuie să includă: 
 

 un capitol de planificare, incluzând date privind condiţiile iniţiale de pe amplasament; 
o discuţie privind riscurile şi măsurile de atenuare, evaluarea alternativelor şi selecţia 
alternativei preferate; 

 

 un capitol privind lucrările de închidere a activităţilor miniere, incluzând o descriere 
tehnică a lucrărilor fizice de închidere şi o descriere a planului de refacere a mediului; 

 

 un "caiet de sarcini" sau o listă sarcinilor care trebuie îndeplinite pentru a realiza 
închiderea finală. 

 
Prezenta versiune a Planului de management pentru închiderea activităţilor miniere 

şi refacerea mediului are în vedere numai problemele inginereşti şi de mediu asociate 
planului iniţial de închidere a activităţilor miniere. Versiunile ulterioare vor trata cu un grad 
sporit de detaliu problemele sociale şi vor îndeplini cerinţele legislaţiei române privind "planul 
de încetare a activităţii" şi "planul de închidere tehnică a minei". 
. 
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3.2 Reglementări, îndrumare, convenţii şi norme de tipul celor mai bune 
tehnici disponibile, ale Uniunii Europene şi internaţionale 

3.2.1 Generalităţi 
 

Reglementările importante ale Uniunii Europene, aplicabile Proiectului, sunt 
următoarele: 
 

 Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA)xxiv; 

 Directiva cadru privind apaxxv ; 

 Directiva privind deşeurile minierexxvi; 

 Directiva privind prevenirea şi controlul şi integrat al poluării (IPPC)xxvii. 
 

Convenţiile internaţionale importante, aplicabile Proiectului sunt: 
 

 Convenţia de la Aarhusxxviii; 

 Convenţia de la Espooxxix. 
 

În conformitate cu O.M. 863xxx, în funcţie de activităţile relevante, Proiectul trebuie să 
se conformeze următoarelor elemente: 
 

 Cele mai bune practici de mediu (Best Environmental Practice - BEP); 

 Cele mai bune tehnici disponibile (Best Available Techniques - BAT) ; 

 Bazele de date IPPC / Documente de referinţă BAT; 

 Recomandările Comisiei Helsinki (HELCOM). 
 
 
3.2.2 Cele mai bune practici de mediu 
 

Cele mai bune practici de mediu sunt definite de Recomandarea HELCOM 13/6xxxi ca 
reprezentând aplicarea celei mai bune combinaţii de măsuri. În selectarea cazurilor 
separate, trebuie luat în considerare următorul ansamblu gradat de măsuri privind 
închiderea minei şi refacerea mediului: 

  

 În ceea ce priveşte stabilirea acelei combinaţii de măsuri care pot constitui cele mai 
bune practici de mediu, trebuie acordată o atenţie deosebită următoarelor aspecte: 

• scara de utilizare; 
• beneficiile sau pierderile potenţiale legate de materiale sau activităţi 

alternative; 
• progrese şi schimbări ale ştiinţei şi cunoaşterii; 
• termenele limită pentru implementare; 
• implicaţii sociale şi economice; 
• principiul precauţiei; 

 în cazul în care atenuările de impact obţinute în urma aplicării celor mai bune practici 
de mediu nu conduc la rezultate acceptabile din punct de vedere ecologic, se vor 
impune măsuri suplimentare; 
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 în vederea atingerii obiectivelor propuse, va trebui promovat un schimb intensiv de 
informaţii şi cunoştinţe privind cele mai bune practici de mediu; 

 în cazul în care se va dovedi necesar, definiţia celor mai bune practici de mediu va 
trebui revizuită. 

 
 
3.2.3 Cele mai bune tehnici disponibile 
 

Recomandarea HELCOM 12/3xxxii defineşte cele mai bune tehnici disponibile ca 
reprezentând cel mai avansat stadiu de dezvoltare al tehnologiilor, instalaţiilor sau metodelor 
de operare care indică viabilitatea practică a unei anumite măsuri de limitare a descărcărilor 
în mediu. În atribuirea caracterului de cea mai bună tehnologie disponibilă unui anumit set 
de tehnologii, instalaţii sau metode de operare, în general sau în anumite cazuri separate, 
trebuie acordată o atenţie deosebită următoarelor aspecte legate de închiderea minieră şi de 
refacerea mediului: 

  

 tehnologii asemănătoare, instalaţii sau metode de operare care au fost testate cu 
succes în ultimul timp; 

 progrese tehnologice şi schimbări apărute în ştiinţă şi cunoaştere; 

 fezabilitatea economică a unei astfel de tehnologii; 

 termenele limită pentru aplicare; 

 principiul precauţiei; 

 în cazul în care atenuările de impact obţinute în urma aplicării celor mai bune tehnici 
disponibile nu conduc la rezultate acceptabile din punct de vedere ecologic, se vor 
impune măsuri suplimentare; 

 în vederea atingerii obiectivelor propuse, va trebui promovat un schimb intensiv de 
informaţii şi cunoştinţe privind cele mai bune tehnologii disponibile; 

 în cazul în care se va dovedi necesar, definiţia celor mai bune tehnologii disponibile 
va trebui revizuită. 

  
Cele mai bune tehnici disponibile sunt de asemenea definite prin Directiva IPPC 

96/61/EECxxxiii, Articolul 2, ca reprezentând cel mai avansat stadiu de dezvoltare al unor 
activităţi şi al metodelor lor de operare şi care indică viabilitatea anumitor tehnici pentru 
asigurarea, în principiu, a bazei necesare pentru prevenirea depăşirii valorilor limită, iar în 
acele cazuri în care acest lucru nu este posibil, pentru reducerea emisiilor şi a impactului 
asupra mediului, în ansamblul său. Cele mai bune tehnici disponibile implică următoarele 
definiţii:  
 

 "tehnici" – vor include atât tehnologia utilizată cât şi modul în care este construită, 
întreţinută, operată şi scoasă din funcţiune o anumită instalaţie; 

 "disponibile" – se referă la acele tehnici care au înregistrat un stadiu de dezvoltare 
compatibil cu aplicarea într-un anumit sector industrial, în condiţii economice şi 
tehnice viabile, ţinând seama de costuri, beneficii, indiferente dacă aceste tehnici 
sunt sau nu utilizate în statele membre, astfel încât titularul activităţii să poată avea 
acces în condiţii rezonabile 

 "cele mai bune" – termenul desemnează tehnicile cele mai eficiente pentru atingerea 
unui nivel general ridicat de protecţie a mediului în ansamblul său. 
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3.2.4 Documentele de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile 
 

Următoarele Documente de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile sunt de 
o relevanţă aparte pentru Proiect: 
 

 Cele mai bune tehnici disponibile pentru managementul sterilelor de procesare şi al 
rocilor sterile în activităţile minierexxxiv; 

 Documentul de referinţă în domeniul prevenirii şi controlului integrat al poluării, 
privind cele mai bune tehnici disponibile aplicabile anumitor aspecte ale epurării apei, 
în industria metalelor neferoasexxxv; 

 îndrumarele PIRAMIDxxxvi pentru epurarea semipasivă a apei; 

 Documentul de referinţă în domeniul prevenirii şi controlului integrat al poluării, 
intitulat "Principii generale de monitorizare"xxxvii. 

 
De o oarecare relevanţă ca document de referinţă în practica minieră din Uniunea 

Europeană, se bucură studiul "Managementul activităţilor miniere, Deşeurile de extracţie în 
carieră şi de procesare a minereului în Uniunea Europeană"xxxviii, elaborat de Biroul de 
Cercetări Geologice şi Miniere (BRGM, Franţa) pentru Comisia Europeană, DG ENV. 
 
 
3.2.5 Alte recomandări HELCOM 
 

Alte recomandări HELCOM identificate ca având o legătură cu închiderea minieră şi 
refacerea mediului în cadrul Proiectului Roşia Montană, sunt enumerate în cele de mai jos:  
 

 HELCOM 24/5xxxix recomandă minimizarea emisiilor industriale şi descărcărilor de 
substanţe periculoase şi nutrienţi, prin utilizarea eficientă a celor mai bune tehnici 
disponibile; 

 Deşi Recomandarea HELCOM 24/5xl privind manevrarea deşeurilor nu se aplică 
prezentului Proiect – care intră sub incidenţa Directivei privind deşeurile miniere – 
Proiectul se conformează şi cu principiile evidenţiate de această Recomandare: 

 
 

3.3 Îndrumare internaţionale privind închiderea minieră 

 
Nu există standarde internaţionale privind închiderea minieră şi refacerea mediului în 

zonele amenajărilor dezafectate pentru managementul sterilelor de procesare şi rocilor 
sterile, care urmează să fie adoptate de state precum România. Cu toate acestea, există 
mai multe documente care pot îndruma activitatea de închidere, refacere a mediului, 
monitorizare şi întreţinere pe termen lung a acestor amenajări.   

 
Cel mai cuprinzător document este cel referitor la cele mai bune tehnici disponibile în 

domeniul managementului sterilelor de procesare şi rocilor sterile în activităţile minierexli şi 
documentul emis de guvernul provinciei Ontario (Canada), Refacerea mediului în zonele 
miniere – Îndrumare pentru investitori – Rehabilitation of Mines – Guidelines for 
Proponentsxlii. Alte proiecte internaţionale menite să definească stadiul actual de dezvoltare 
sunt: MIRO (Mineral Industry Research Organization)xliii, proiectul CLOTADAMxliv, precum şi 
unele iniţiative regionalexlv 
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Ansamblul documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile, emis 
de Uniunea Europeană (BREF Documents), a fost elaborat în sprijinul Directivei UE privind 
deşeurilexlvi. În procesul de redactare a acestui document, au fost luate în considerare şi alte 
documente de referinţă, recomandări şi îndrumare, cum ar fi: 
 

 Documentele ICOLD; 

 Programul canadian de drenaj natural al zonelor miniere - The Canadian Mine 
Environment Neutral Drainage 1998 (MEND 1998); 

 Ghidul canadian privind managementul sterilelor de procesare - The Canadian Guide 
to Tailings Management; 

 Reţeaua Internaţională pentru Prevenirea Acidităţii - International Network for Acid 
Prevention (INAP)xlvii; 

 şi multe altele. 
 

Acest document nu conţine prevederi legale obligatorii, fiind menit în schimb, să 
ofere informaţii şi îndrumare pentru industrie, pentru statele membre UE şi public, în 
domeniul performanţelor care se pot obţine, al emisiilor, etc. Mai multe programe 
multinaţionale de cercetare, cum ar fi CLOTADAM (Închidere of Tailings DAMs – Închiderea 
iazurilor de decantare), au fost iniţiate la nivelului Uniunii Europene, contribuind la 
elaborarea documentelor de referinţă în domeniul celor mai bune tehnici disponibile. 
 
Tabel 3-1. Criterii privind închiderea amenajărilor pentru sterile de procesare şi 

deşeuri minierexlviii 
Criteriu Obiectivele activităţii de închidere 

Stabilitatea fizică  
 

Asigurarea stabilităţii fizice pentru toate construcţiile rămase 

Stabilitatea chimică Asigurarea stabilităţii chimice a construcţiilor fizice rămase 
Stabilitatea biologică Refacerea mediului biologic la nivelul unui ecosistem natural, echilibrat, tipic pentru zona 

respectivă, sau lăsarea acestuia într-un stadiu care să permită sau să favorizeze 
refacerea naturală şi/sau reintroducerea unui mediu biologic divers şi stabil 

Mediul hidrologic şi 
hidrogeologic  

Prevenirea accesului poluanţilor fizici şi chimici în mediul ambiant situat în aval şi a 
degradării acestuia – incluzând apele de suprafaţă şi cele subterane 

Influenţe geografice 
şi climatice 

Asigurarea unei închideri corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor şi 
specificaţiilor existente pentru amplasamentul respectiv privind factorii climatici (de 
exemplu, evenimente de precipitaţii, evenimente climatice sezoniere extreme) şi 
geografici (de exemplu, apropierea faţă de zonele locuite, topografia, accesibilitatea 
exploatării miniere) 

Factori sensibili şi 
locali şi oportunităţi 

Optimizarea prin activităţile de închidere a oportunităţilor privind refacerea terenurilor şi 
îmbunătăţirea folosinţei terenurilor, ori de câte ori acest lucru este posibil şi/sau fezabil 
din punct de vedere economic 

Folosinţa terenurilor Refacerea mediului într-o manieră care să permită optimizarea folosinţei terenurilor şi 
asigurarea compatibilităţii acesteia cu zona înconjurătoare şi cu cerinţele comunităţii 
locale 

Finanţarea închiderii Asigurarea fondurilor corespunzătoare şi imediat disponibile pentru implementarea 
planului de închidere 

Consideraţii socio-
economice 

Identificarea oportunităţilor existente pentru comunităţile locale ale căror mijloace de trai 
ar putea fi afectate de pierderea locurilor de muncă şi avantajelor economice, datorată 
încetării activităţilor miniere. Aplicarea unor măsuri corespunzătoare pentru a asigura 
maximizarea unor efecte socio-economice favorabile.  

 
Capitolul  2.6 ("Închiderea, refacerea mediului şi întreţinerea amenajărilor în perioada 

de post-închidere") din Documentele de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile, 
conţine următoarele principii: 

"În multe situaţii, sterilele de procesare şi rocile sterile nu conţin substanţe care să fie 
dăunătoare mediului. În aceste cazuri, pe durata fazei de închidere, titularul activităţii va 
asigura drenajul apei din masa sterilelor de procesare depozitate în iazul de decantare, 
contribuind astfel la păstrarea stabilităţii fizice. Într-o fază ulterioară, se va proceda la 
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nivelarea îndiguirilor pentru a permite accesul utilajelor. Iazurile de decantare şi haldele vor fi 
pregătite pentru folosinţă ulterioară, însemnând în cele mai multe cazuri, acoperirea acestor 
amenajări cu sol şi plantarea de vegetaţie. 

Dacă sterilele de procesare şi rocile sterile conţin substanţe care pot pune în pericol 
mediul înconjurător, va fi necesară aplicarea altor măsuri. Astfel de măsuri vor urmări 
stabilizarea depozitelor de sterile de procesare şi de roci sterile, pentru a reduce la minimum 
monitorizarea ulterioară. În general, problemele majore care trebuie avute în vedere pentru 
închiderea şi refacerea mediului în zona amenajărilor pentru sterile de procesare şi roci 
sterile, se referă la asigurarea pe termen-lung a: 

 
 stabilitatea fizică a construcţiilor 

 stabilitatea chimică a sterilelor de procesare şi rocilor sterile 

 folosinţei ulterioare a terenurilor. 
 

Sistemele de iazuri de decantare trebuie să fie stabile în condiţiile unor evenimente 
naturale extreme cum ar fi, inundaţii, cutremure, manifestări perpetue ale unor forţe 
distrugătoare precum eroziunea eoliană şi a apei, astfel încât aceste amenajări să nu 
constituie un pericol pentru sănătatea şi siguranţa publicului sau a mediului ambiant.  

(…) De regulă, în faza de închidere a exploatării, nivelul apei din sterilele de 
procesare, coboară, iar aerul intră în pori, creând posibilitatea oxidării piritei şi a problemelor 
care decurg din aceasta. 

Refacerea unui amplasament urmăreşte în general, transformarea zonei astfel încât, 
aceasta să servească necesităţilor comunităţii locale. Această transformare trebuie să fie 
compatibilă cu stabilitatea pe termen lung a amplasamentului." 

În concluzie, planificarea închiderii rămâne un deziderat tehnic pentru care nu există 
o abordare unitară şi legiferatăxlix. 
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4 Descrierea proiectului 
4.1 Generalităţi 

Proiectul este localizat pe teritoriul comunei Roşia Montană din judeţul Alba, la 
aproximativ 80 km nord-vest de reşedinţa de judeţ Alba Iulia, şi la 95 de km nord-nord-est de 
oraşul Deva, în partea central-vestică a României. Localizarea Proiectului coincide cu cea a 
perimetrului minier Roşia Montană, în imediata vecinătate de nord-est a oraşului Abrud, fiind 
situat într-o regiune cunoscută sub numele de Patrulaterul Aurifer, în Munţii Metaliferi 
încadraţi la nivel regional în Munţii Apuseni din Transilvania. Patrulaterul Aurifer a constituit 
pentru mai bine de 2000 de ani, cea mai productivă zonă auriferă din Europa. 

Amplasamentul este situat în cadrul concesiunii de exploatare minieră Roşia 
Montană, cu o suprafaţă de 2.388 ha, una dintre cele două concesiuni deţinute de RMGC în 
această regiune. Licenţa de exploatare Roşia Montană conferă RMGC dreptul de a dezvolta 
– în condiţiile obţinerii permiselor şi autorizaţiilor necesare – o exploatare minieră pentru 
extracţia resurselor şi rezervelor auro-argentifere şi polimetalice, pe baza parametrilor 
minieri specificaţi în documentul respectiv. 

Actuala exploatare minieră, CNCAF MINVEST SA Deva, filiala Roşiamin, este o 
unitate de extracţie de suprafaţă, degradată şi de amploare redusă, aparţinând companiei de 
stat CNCAF MINVEST SA Deva. Uzina de preparare Roşiamin şi instalaţiile aferente sunt 
situate în afara concesiunii miniere Roşia Montană. Proiectul propus va fi dezvoltat în 
vederea înlocuirii actualei exploatări cu o mină modernă, de mare amploare, utilizând 
sisteme avansate de procesare a minereului, de recuperare a metalelor şi de gestionare a 
deşeurilor miniere şi apei, sisteme care lipsesc din actuala exploatare Minvest. 

Pe baza rezervelor de minereu definite în prezent şi care au fundamentat actuala 
propunere de proiect, se preconizează că activităţile de exploatare vor dura 16 ani. Perioada 
de exploatare s-ar putea extinde ca rezultat al explorărilor geologice viitoare. Proiectul va 
însuma cel puţin 25 de ani de activitate, incluzând lucrările de închidere, monitorizare şi 
urmărire. 

Lucrările de închidere vor avea un caracter progresiv şi vor începe din al cincilea an 
al fazei de exploatare, când vor consta din reprofilări şi acoperiri ale haldei de roci sterile 
Cetate. Programul activităţilor de închidere este prezentat în detaliu în Capitolul  8.  

Investiţia propusă cuprinde activităţi care nu se limitează la recuperarea aurului şi 
argintului, incluzând: 
 

 atenuarea impactului asupra mediului, datorat mai multor secole de activităţi miniere; 
 
 activităţi privind patrimoniul cultural (prospecţiune, evaluare, clasificare arheologică şi 

conservarea vestigiilor);  
 
 asistenţă acordată pentru închiderea actualei exploatări miniere subvenţionate de 

stat (Roşiamin); 
 
 strămutarea persoanelor şi a infrastructurii din zonele afectate şi activităţi de 

asistenţă socială asociate acestui proces. 
 
Trebuie subliniat faptul că proiectele miniere au un caracter dinamic şi o evoluţie 

continuă care permit o reacţie corespunzătoare la condiţiile de mediu, spre deosebire de 
multe alte proiecte industriale ale căror elemente de proiectare sunt fixe. Din acest motiv 
RMGC a creat cadrul instituţional necesar unui permanent proces de îmbunătăţire (în 
contextul Sistemului de management de mediu şi social, descris în Capitolul  2), pentru a 
asigura că proiectarea şi exploatarea Proiectului împreună cu planurile de management şi 
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procedurile operaţionale standard, sunt la rândul lor dinamice şi adaptabile în direcţia 
asigurării unei conformări superioare, pe toată durata de viaţă a Proiectului. 

Dezvoltarea proiectului Roşia Montană va include un domeniu larg de activităţi, 
printre care se numără: 
 

 amenajarea carierelor de extracţie, instalaţiilor de procesare, sistemului de 
management al sterilelor de procesare şi a altor instalaţii auxiliare; 

 
 managementul şi atenuarea impactului asupra mediului şi asupra factorului social, 

generat de activităţile miniere; 
 

 refacerea mediului în zonele exploatate; 
 

 acordarea de asistenţă pentru închiderea actualei exploatări subvenţionate de 
guvern; activităţi de strămutare şi relocare; 

 
 prospecţiune şi evaluare arheologică, precum şi alte activităţi asociate conservării 

patrimoniului cultural; 
 

 atenuarea impactului generat de lucrări miniere vechi; 
 

 sprijin acordat pentru diverse proiecte de dezvoltare locală şi regională; 
 

 alte activităţi.  
 

Capitolul  2 din Studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru Proiectul 
Roşia Montană conţine o discuţie mai detaliată asupra domeniului de acţiune al Proiectului. 

 
 

4.2 Strategia de separare a rocilor sterile 

Din punct de vedere al închiderii minei şi refacerii mediului, este deosebit de 
important ca gestionarea deşeurilor miniere să se efectueze corespunzător şi să se asigure 
minimizarea impactului negativ pe termen lung asupra mediului. 

Activităţile miniere de la Roşia Montană vor crea noi suprafeţe libere într-un masiv de 
rocă purtătoare de sulfuri minerale care ar putea fi un potenţial generator de ape acide. 
Rocile sterile vor fi separate în funcţie de acest criteriu, în roci negeneratoare de ape acide 
şi roci potenţial generatoare de ape acide. 

Separarea şi amestecarea rocilor sterile în funcţie de potenţialul de generare a 
apelor acide se înscriu în categoria celor mai bune tehnici disponibilel, sunt avantajoase din 
punct de vedere al protecţiei mediului şi permit economisirea eforturilor de gospodărire a 
apelor acide în faza de închidere a activităţilor miniere. 

În vederea atenuării proceselor de generare a apelor acide, vor fi stabilite proceduri 
operaţionale standard de separare a rocilor potenţial generatoare şi negeneratoare de ape 
acide. Liniile generale ale acestor procedurili sunt prezentate în continuare: 

 
 Din fiecare foraj executat pentru puşcare, vor fi colectate fragmente de rocă; acestea 

vor fi trimise la laboratorul de încercări, în vederea analizării lor chimice, în special 
pentru metalele relevante, înainte de încărcarea cu explozibili a găurilor de puşcare. 
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 Probele vor fi de asemenea analizate pentru conţinutul de sulf, utilizând metodologia 
LECO şi aplicând criteriile corespunzătoare procentului de sulf. Alternativ, se pot 
utiliza şi alte metode analitice daca sunt mai eficiente. 

 
 Rezultatele testelor trebuie verificate de către responsabilii pentru controlul 

conţinutului de minereu, înainte de detonare.  
 
 Modelul distribuţiei găurilor de puşcare nu va fi finalizat până când Serviciul minier nu 

obţine rezultatele încercărilor de laborator. 
 
 Detonarea se va efectua numai după ce planul de foraj a clasificat rocile sterile în 

potenţial generatoare şi respectiv, negeneratoare de ape acide.  
 
 Minereul, rocile potenţial generatoare şi negeneratoare de ape acide vor fi clasificate 

prin ataşarea unor marcaje clar identificabile, cum ar fi fanioane, bandă colorată, 
pancarte sau semne, amplasate pe liniile de excavaţie. Anumite caracteristici vizuale 
(de exemplu, brecia neagră) vor ajuta de asemenea în marcarea corespunzătoare a 
materialelor. 

 
 Toate cantităţile de minereu şi roci sterile vor fi înregistrate în baza de date a 

Proiectului. 
 
 Programele de calculator pentru dispecerizare vor menţine o evidenţă permanentă a 

poziţiei fiecărui camion care transportă oricare dintre materialele amintite. Punctele 
de destinaţie clar marcate vor primi materialul corespunzător. 

 
 Vor fi puse în practică lanţuri de comandă şi proceduri de asigurare a calităţii pentru 

a asigura că toate procedurile de identificare a rocilor generatoare de ape acide sunt 
urmate întocmai. 

 
 Haldele de roci sterile vor fi proiectate astfel încât să fie disponibile simultan, mai 

multe fronturi de haldare. Vor fi utilizate două tehnici de haldare: "haldarea în 
margine" şi "haldarea în stivă". Primul procedeu va fi utilizat pentru roci 
negeneratoare de ape acide, care vor fi depuse în zonele exterioare ale haldei de 
roci, în contact cu terenul gazdă. Autobasculantele vor goli încărcătura pe marginea 
treptei de haldă, sub care se găseşte un taluz cu înclinare mare, astfel încât să se 
producă o segregare gravitaţională a diverselor categorii granulometrice de material. 
Astfel, fragmentele mai mari de rocă se vor plasa la piciorul taluzului, iar materialul 
mai fin va rămâne în apropierea punctului de descărcare. Se creează astfel un "dren 
francez" care va favoriza curgerea preferenţială. "Haldarea în stivă" va fi utilizată 
pentru materialul potenţial generator de ape acide care va fi depus în celule situate în 
zonele interne ale haldei. Autobasculantele vor goli încărcătura una lângă cealaltă, în 
părţile interne ale unei trepte prestabilite din haldă. Un buldozer va nivela suprafaţa, 
iar camioanele vor circula pe noua suprafaţă repetând procesul. Aceasta va favoriza 
compactarea materialului şi evitarea infiltraţiilor.  

 
 Pe durata exploatării, toate treptele haldei vor fi menţinute cu înclinări care să 

permită devierea apelor de precipitaţie dinspre centrul haldei către margini, acolo 
unde a fost depozitat materialului negenerator de ape acide. 
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 Ori de câte ori acest lucru se va dovedi fezabil din punct de vedere tehnic, 
materialele potenţial generatoare de ape acide, care sunt haldate prin metoda "în 
margine", vor fi acoperite şi izolate prin depozitarea de roci negeneratoare de ape 
acide, remanevrate la sfârşitul fazei de explorare, astfel încât să poată fi minimizată 
cantitatea de sol şi sol vegetal necesară amenajării unei cuverturi mai complexe. 

 

 Barajul de amorsare al iazului de decantare va fi construit din agregate de andezit 
extrase din cariera Şulei sau dintr-o sursă asemănătoare, pentru a minimiza 
potenţialul de producere al apelor acide. 

 
• Materialul care va fi folosit pentru rambleierea carierelor, va fi sortat astfel încât rocile 

generatoare de ape acide să fie plasate cu precădere în partea inferioară a coloanei 
de umplutură, minimizând astfel contactul oxigenului cu aceste roci. 

 
 Rocile sterile folosite la umplerea carierelor vor fi acoperite cu un strat de cel puţin 10 

m grosime, din roci negeneratoare de ape acide. 
 
O descriere mai detaliată a metodelor de testare utilizate pentru segregarea rocilor 

sterile, este descrisă într-un memoriu tehnic separatlii. 
 

4.3 Închiderea carierelor 

4.3.1 Obiective şi cerinţe generale 
 

Prin excavarea carierelor de minereu se va elimina ce mai mare parte a lucrărilor 
miniere subterane, şi prin acestea, o proporţie însemnată de roci şi minereuri generatoare 
de ape acide, expuse în prezent acţiunii aerului şi apei de infiltraţie. Acest proces conduce la 
generarea unei cantităţi importante de ape acide, fapt observabil la nivelul galeriei 714 şi în 
aval, pe cursul văii Roşia. În particular, carierele vor elimina lucrările miniere în care se 
găsesc cele mai mari cantităţi de sulfuri şi cel mai ridicat potenţial de generare a apelor 
acide (a se vedea Figura 4.1). După închiderea carierelor, singurele surse de ape acide vor 
fi constituite de pereţii acestora. Astfel de ape se vor acumula în lacurile de carieră, putând fi 
eventual drenate către valea Roşia. Suprafaţa totală expusă a pereţilor de carieră va 
reprezenta însă, doar o fracţiune din cea existentă la ora actuală: 

 În prezent, lucrările miniere subterane vechi, au o lungime totală de peste 140 km. 
Dacă se presupune că secţiunea transversală a galeriilor este de 4 m2 
(corespunzând unui perimetru de circa 8 m), rezultă că suprafaţa expusă în lucrările 
miniere se situează în jurul valorii de 1,1 milioane m2. Cu toate acestea, majoritatea 
suprafeţelor expuse se găsesc în zonele de porozitate accentuată – minereu rezidual 
împrăştiat de-a lungul galeriilor, părţi prăbuşite ale lucrărilor miniere existente. 

 Pe de altă parte, aria pereţilor de carieră care vor rămâne expuşi acţiunii aerului 
după inundare, poate fi calculată pe baza proiectului carierei, la o valoare de 
aproximativ 500.000 m2 de suprafeţe relativ plată, în opoziţie cu caracterul poros al 
lucrărilor subterane. 

 
(A se nota ca lucrarile vechi miniere au urmat filoanele de metal pe baza de argila-

carbonat-cuart, ce au tins sa fie mai moi, prin urmare mai usor de exploatat, cu grad de 
recuperare mai ridicat, prin urmare mai profitabile, dar au continut argile si sulfuri, drept 
urmare au generat acid. Exploatarile miniere din trecut au expus, neintentionat, materiale cu 
continut mai mare de metale toxice si baze, si, desi volumetric scazut, au produs ape acide). 
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Figura 4.1. Plan de situaţie al lucrărilor miniere 
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În conformitate cu reglementările europeneliii, internaţionaleliv şi cu cele mai bune 
tehnici disponibile, refacerea mediului înseamnă "tratarea terenurilor afectate de amenajări 
destinate deşeurilor astfel încât terenurile să fie refăcute într-o manieră satisfăcătoare, în 
special din punct de vedere al calităţii solului, habitatelor de faună şi floră sălbatică, 
hidrosistemelor naturale, factorilor peisagistici şi utilităţii terenurilor respective".lv 

Carierele de minereu sunt importante în din multe puncte de vedere privind 
închiderea minieră şi refacerea mediului pe întregul amplasament, incluzând, dar 
nelimitându-se la, următoarelelvi: 
 

 Peisaj: carierele reprezintă elemente centrale în noul peisaj creat pe durata ciclului 
de viaţă al minei. 

 Biodiversitate: carierele pot asigura un potenţial neobişnuit pentru biodiversitate, 
adeseori, mai mare decât cel oferit de terenul neafectat, înainte de exploatare. 

 Gestionarea deşeurilor: carierele pot servi drept depozit pentru rocile sterile 
acumulate în urma procesului minier. 

 Gospodărirea apelor: carierele pot forma un bazin hidraulic cu rol important în 
gospodărirea apelor de pe amplasament, în timpul închiderii şi după aceasta. 

 Identitatea culturală: carierele pot deveni o parte integrantă a identităţii culturale a 
regiunii miniere, prin aceea că întruchipează mândria comunităţii locale în ceea ce 
priveşte propria istorie a mineritului. 

 Turism, recreere: în funcţie de soluţiile alese pentru refacerea mediului în cariere, 
există diverse scenarii pentru recreere şi turism. 

 Educaţie, cercetare: prin specificitatea lor ecologică şi hidrologică, aceste cariere pot 
deveni un punct central al proceselor educaţionale sau de cercetare ştiinţifică. 

 
Se pot da numeroase exemple din Uniunea Europeană şi din lume, privind modul în 

care carierele pot fi transformate în bunuri culturale şi ambientale: 
 

 Expoziţia federală de arhitectură peisagistică BUGA 2007 Gera Ronneburg 
(Thuringia). Peisajul unei foste exploatări miniere a fost remodelat prin amenajarea 
de mlaştini etc., expunerea de vestigii ale patrimoniului cultural şi minier, incluzând o 
puternică latură educaţională. 

 Exemple similare se pot da din Lusitania Inferioară (Saxonia, Brandenburg) unde, în 
anul 2001 a fost găzduită o expoziţie federală de arhitectură peisagistică, pe locul 
unei foste exploatări de lignit, într-o zonă cu zeci de cariere inundate. Alte exemple 
din Uniunea Europeană includ minele de sulf din Lousal (Portugalia)lvii, mina 
Castlecomer (Marea Britanie)lviii şi numeroase mine din Cornwall (Marea Britanie) lix 

 Exemple de succes pe plan internaţional pot fi citate pentru mina Butte 
(Montana/SUA), mina Waihi Gold (Noua Zeelandă), mina Kennecott Ridgeway 
(Carolina de Sud/SUA), mina de cupru San Manuel (Arizona/SUA). 

 
Datorită importanţei lor, este esenţială planificarea folosinţei ulterioare a carierelor, 

pentru a se asigura că locuitorii din zonele învecinate pot beneficia în condiţii optime de 
existenţa acestor cariere. Nu există reguli generale privind închiderea carierelor, iar o 
abordare "bună în orice situaţie" este necorespunzătoare. În schimb, este necesară o 
abordare care să ţină seama de specificitatea amplasamentului, de cele mai bune tehnici 
disponibile şi de specificul local şi aşteptările comunităţii locale.lx 

Umplerea carierelor cu roci sterile, în condiţiile în care, pe parcursul exploatării, se 
poate realiza transferul rocilor sterile dintr-o carieră activă într-o alta care este complet 
exploatată, face parte din categoria celor mai bune tehnici disponibilelxi.  
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4.3.2 Schema de închidere a carierelor 
 

În conformitate cu bilanţul de rocă sterilă definit prin planul minier al Proiectului Roşia 
Montană, a fost adoptată următoarea schemă de închidere: 
 

 Cariera Jig va fi complet umplută prin transfer de material minier 

 Carierele Orlea şi Cârnic vor fi parţial umplute prin transfer de material minier 

 Transferul de material minier nu este aplicabil carierei Cetate care va fi exploatată 
ultima. 

 
Alternativele de închidere care există pentru carierele Jig, Orlea, Cârnic şi Cetate 

sunt discutate în capitolele următoare: 
Pereţii de carieră care nu vor fi acoperiţi prin umplerea cu rocă sterilă, vor fi lăsaţi în 

condiţii de siguranţă şi stabilitate. Blocurile de rocă fisurate sau instabile vor fi copturite 
pentru a elimina riscurile asupra publicului, în contextul scenariilor de utilizare ulterioară 
(excursii, trasee ştiinţifice şi educaţionale). Ca în cazul oricăror alte pante naturale abrupte, 
căţărarea în afara traseelor marcate nu va fi recomandată, acest lucru fiind anunţat prin 
semne de avertizare adecvate. 

O altă opţiune posibilă o reprezintă refacerea carierelor prin puşcare – pentru a face 
taluzurile să arate cât mai natural – cu feţe mai denivelate şi cu acumulări de detritus la 
bază. Taluzurile denivelate vor putea să fie revegetate mai uşor – fie spontan, fie prin 
însămânţarea, de pildă, a unor specii de plante căţărătoare. În orice caz, stabilitatea va 
rămâne problema prioritară.  
 
Tabel 4-1. Caracteristici fizice ale carierelor 
 
 
Denumirea carierei Cantitate 

(1000 tone) 
Amprenta 
(ha) 

Cantitate umplutură 
(1000 tone) 

Umplută cu material din 
cariera… 

Cârnic 227.355 27,43 34.221 Cetate, Jig, Orlea  
Jig 15.525 18,2 13.944 Cetate 
Orlea 66.022 26,51 16.850 Cetate 
Cetate (marginea de sud) 162.930 4,93 1.936 Jig 
Total 471.832 77,07 66.951  
 
4.3.3 Cariera Jig 
 

Cariera Jig va fi complet rambleiată cu roci sterile provenite din Cariera Cetate, prin 
utilizarea celor mai bune tehnici disponibile, reprezentate în acest caz prin transferul de 
material minier. Topografia finală va fi lipsită de orice elemente relicte ale fostei cariere (cum 
ar fi depresiuni sau taluzuri neacoperite). 
 
 
4.3.4 Carierele Orlea şi Cârnic 
 
4.3.4.1 Umplerea parţială 
 

Carierele Orlea şi Cârnic vor fi parţial rambleiate şi acoperite utilizând cele mai bune 
tehnici disponibile, concretizate prin transferul de material minier. Închiderea se va efectua 
astfel încât să se formeze o pantă uşoară care să se favorizeze şiroirea apei de suprafaţă, 
fără formare de mlaştini. Apele neutre, necontaminate, care se scurg pe pereţii carierelor vor 
fi captate prin intermediul unor tranşee şi dirijate gravitaţional, direct către văile Roşia şi 
Corna. În cazul în care apele au un conţinut ridicate de metale sau un pH scăzut, acestea 
vor fi dirijate către staţia de epurare a apelor acide de mina, în vederea neutralizării. 
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Planul minier prevede de asemenea, asigurarea unei protecţii vizuale a zonei 
protejate, astfel încât să nu existe un impact vizual direct dinspre Cârnic. Cu toate acestea, 
vizitatorii sau locuitorii care doresc să ajungă la zona replantată a carierei, o pot face fără 
restricţii.  

Pereţii liberi ai carierelor ar putea crea condiţii favorabile pentru specii ameninţate, 
putând fi de asemenea vegetaţilxii (hidroînsămânţare sau plantare de specii căţărătoare cum 
ar fi iedera). 

Ar putea fi amenajat un traseu de vizitare cu scop educaţional (de exemplu, pe teme 
de minerit sau istorie a mineritului) care ar putea atrage vizitatorii, creând în acelaşi timp 
sentimentul de identitate şi mândrie faţă de un patrimoniu minier.lxiii  

 
4.3.4.2 Umplerea completă 
 

Ca o alternativă, carierele Orlea şi Cârnic pot fi umplute şi mai mult, utilizând rocă 
sterilă din halde. Cu toate acestea, date fiind taluzurile foarte abrupte, pentru a reuşi crearea 
unei forme de relief stabile, vor fi necesare cantităţi mari de roci sterile, ceea ce ar conduce 
la costuri excesive. Un astfel de material suplimentar nu se regăseşte în bilanţul de 
materiale al conceptului de transfer minier, astfel încât, pentru o astfel de soluţie, s-ar ajunge 
la o dublă manipulare a rocilor sterile. 

Dezavantajele umplerii complete a carierelor Orlea şi Cârnic, dincolo de ceea ce se 
prevede prin planul minier, sunt în principiu, aceleaşi ca în cazul umplerii carierei Cetate: 

 
 Peisajul: taluzurile dezvelite sau înierbate îmbogăţesc peisajul şi pot crea condiţii 

favorabile pentru dezvoltarea anumitor specii. 

 Zgomot, calitatea aerului: Dacă materialul ar trebui manipulat de două ori (aşa cum 
este cazul umplerii complete a carierelor Orlea şi Cârnic), s-ar produce zgomot 
suplimentar şi s-ar genera noi categorii de impact asupra calităţii aerului, pe durata 
transportului de material. 

 Costuri: Umplerea completă a carierelor Orlea şi Cârnic, ar induce costuri 
suplimentare considerabile, datorate dublei manipulări a materialului. 

 
4.3.4.3 Umplere parţială cu formare de mlaştini 
 

Umplerea parţială a carierelor Orlea şi Cârnic ar putea oferi de asemenea şansa 
formării unor depresiuni în care să fie amenajate mlaştini. Astfel de mlaştini formate 
deasupra unor cariere parţial rambleiate au fost utilizate cu succes în neutralizarea apelor 
acide (de exemplu, mina auriferă Kinross Hailelxiv). În plus, o cuvertură de forma unei 
mlaştini ar putea servi ca o barieră de oxigen, prevenind astfel generarea de ape acide în 
depozitele subiacente de roci sterile. O astfel de tehnică se încadrează în categoria celor 
mai bune tehnici disponibilelxv.Apa colectată în depresiuni se infiltrează în materialul de 
umplere, fiind captată la nivelul lucrărilor miniere subterane şi dirijată în cele din urmă, către 
barajul Cetate. Un avantaj al acestei soluţii alternative este acela că mlaştina devine o parte 
integrantă a sistemului de acoperire a rocilor sterile. Cu toate acestea, date fiind 
incertitudinile legate de bilanţul apei şi de durabilitate, această alternativă nu face parte 
dintre soluţiile preferate, fiind din acest motiv, abandonată. 
 
4.3.4.4 Soluţia preferată 
 

În concluzie, obiectivul unei închideri care să conducă la o utilizare ulterioară mai 
diversificată şi atractivă din punct de vedere ecologic, cu o componentă integrată de 
gospodărire semi-pasivă a apei, poate fi mai bine atins şi cu mai puţine costuri, printr-o 
umplere parţială, realizată prin tehnica transferului de material minier (în categoria celor mai 
bune tehnici disponibile). Această soluţie asigură de asemenea, că apele de şiroire 
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necontaminate şi apele acide generate la nivelul pereţilor de carieră vor putea fi separate şi 
drenate liber, fără formarea unei mlaştini. 
 
 
4.3.5 Cariera Cetate 
 

Cariera Cetate  va fi inundată, aceasta constituind o practică utilizată la nivel 
internaţional, în situaţiile în care transferul de material minier nu este posibil. 

Cariera Cetate oferă oportunităţi pentru crearea unei forme de relief unice, cu un lac 
de carieră, noi habitate ecologice, spaţii recreaţionale şi culturale pentru următoarele tipuri 
de activităţi, luate ca exemple: 

 
 sport, drumeţie, ciclism montan; 

 ieşiri la iarbă verde; 

 vizite tematice privind istoria mineritului; 

 educaţie, cercetare ştiinţifică, observarea păsărilor; 

 crearea de nişe ecologice pentru speciile ameninţate şi dezvoltarea unei 
biodiversităţi unice, într-o zonă de microclimat protejat. 
 
În conformitate cu modelul hidraulic al carierelor, nivelul hidrostatic din cariera Cetate 

se va ridica până la o cotă situată între 715 şi 745 m deasupra nivelului mării, în funcţie de 
conductivitatea hidraulică a rocii gazdă şi a lucrărilor miniere vechi. Cu o cotă de bază 
situată la 650 m deasupra nivelului mării, lacul va avea o adâncime de 65-95 metri. 
Împreună cu microclimatul protejat din carieră, acest corp de apă va oferi condiţii limnologice 
unice şi un potenţial refugiu pentru specii rarelxvi. 

Datorită condiţiilor mineralogice naturale de pe amplasament, există un oarecare 
potenţial de generare la nivelul pereţilor de carieră, a unor ape cu pH scăzut şi cu 
concentraţii mari de metale. Apa acidă şi mineralizaţia creează condiţii care conduc la 
formarea unor nişe ecologice pentru plante şi animale cu nevoi specialelxvii. Gospodărirea 
apelor va trebui planificată cu atenţie astfel încât calitatea apei să nu constituie o ameninţare 
pentru păsări sau alte animale1  (de exemplu, prin ingestie sau prin spălarea grăsimilor din 
penaj).lxviii, lxix  

Bermele de 15 m lăţime care au servit drept drumuri de transport pentru materialul 
minier vor fi vegetate cu pomi şi iarbă. Dacă generarea de ape acide de pe pereţii carierei nu 
poate fi împiedicată, se vor instala şanţuri de drenaj care vor menţine apele de şiroire 
departe de suprafeţele vegetate. 

Pereţii dezveliţi ai carierei (complet asiguraţi din punct de vedere geotehnic) pot 
constitui nişe ecologice pentru speciile ameninţate (cum ar fi locurile de cuibărit pentru 
păsările de pradă), dar pot de asemenea să fie vegetate prin hidroînsămânţare sau cu 
plante căţărătoare (de exemplu, iederă). Se pot da numeroase exemple de pereţi de carieră 
vegetaţi (inclusiv din categoria celor abrupţi, de tipul celor din cariera Cetate)lxx. Pe baza 
scenariilor prevăzute pentru utilizarea ulterioară a terenurilor, vegetarea pereţilor reprezintă 
alternativa preferată.  

Numeroase activităţi ştiinţifice şi industriale, precum şi preocupările autorităţilor 
guvernamentale şi ale industriei miniere, sunt îndreptate către o gospodărire durabilă a 
lacurilor de carierălxxi. Metodele stabilite, îmbunătăţite prin aportul progresului ştiinţific, vor 

                                                 
 
 
 
1 Datorită generării continue de ape acide la nivelul lucrărilor miniere subterane rămase neafectate de exploatarea de 
suprafaţă, este posibil ca epurarea efluenţilor să continue multă vreme după închidere, independent de opţiunile privind 
închiderea carierelor.  
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furniza soluţiile corespunzătoare de gospodărire a lacului din cariera Cetate. Aceasta 
presupune aplicarea uneia sau a mai multor măsuri dintre cele enumerate: 
 

 dirijarea gravitaţională a apelor de şiroire cu pH-uri scăzute, generate în zonele 
pereţilor de carieră bogaţi în sulfuri, astfel încât aceste ape să nu afecteze calitatea 
apei din lacul de carieră; 

 epurarea in situ a apei din lac prin adăugarea de var s-a dovedit a fi o soluţie de 
succes, în condiţiile minimizării afluxului de ape acidelxxii, lxxiii. Acesta va fi obţinută 
prin: 

• inundarea rapidă la sfârşitul perioadei de exploatare, astfel încât suprafeţele 
bogate în sulfuri să fie submerse cât mai rapid cu putinţă; 

• asigurarea pereţilor de carieră împotriva prăbuşirii (ceea ce ar conduce la 
deschiderea de noi suprafeţe favorabile oxidării); 

• neutralizarea porţiunilor bogate în sulfuri ale pereţilor de carieră, utilizând 
metode adecvate cum ar fi: 
• amplasarea strategică a unor amestecuri de calcar şi materie organică; 
• aplicarea unor produse speciale (de exemplu, bactericide sau izolatori 

chimici) în zonele active; 
• aplicarea unor metode biologice favorabile consumului de oxigen 

("biomate") 
• acoperirea zonelor bogate în sulfuri cu un strat mineral sau sintetic; 

 adăugarea unei cantităţi suficiente de material alcalin în apa din lac, în vederea 
asigurării unei neutralizări in situ a apei din lac (de exemplu, prin folosirea excesului 
de alcalinitate provenit din epurarea efectuată la staţia aflată pe uscat), prin care se 
va putea neutraliza aciditatea rezultată din spălarea pereţilor de carieră, într-un 
interval scurt de timp; 

 neutralizarea (semi-) pasivă a apei din lac, prin adăugarea de materie organică, 
favorizând dezvoltarea bacteriilor reducătoare de sulfat. Printre deşeurile de 
substanţe organice care au fost folosite cu mai mult sau mai puţin succes în 
neutralizarea apelor acide de mină se numără rumeguşul, compost de ciuperci uzat, 
fân şi paie, gunoi de grajd parţial tratat, nămol de canalizare şi deşeuri de coajă de 
cartofi.lxxiv 

 amplasarea de calcar cu granulaţie mare în lac, în vederea formării unui tampon 
carbonatic necesar neutralizării; 

 dirijarea atentă a apelor de şiroire necontaminate, în jurul carierei şi oprirea accesului 
în carieră al apelor provenite de la stivele de roci sterile. 
 
Metoda neutralizării in situ (prin producere de alcalinitate) cu ajutorul bacteriilor 

reducătoare de sulfat, s-a dovedit în cazul mai multor amplasamente miniere, ca fiind o 
soluţie durabilă de gospodărire a apei acide din lacurile de carieră.lxxv O premiză importantă 
pentru aplicarea acestei metode o constituie păstrarea în condiţii statice şi evitarea 
dispersării zonelor cu activitate bacteriană în eventualitatea unui eveniment meteorologic. 
Aceste condiţii sunt întrunite mai ales în carierele adânci, cum este şi cariera Cetate. 
Metodele utilizate pentru stimularea activităţii bacteriene vor include următoarele: 

 
 ridicarea valorii pH-ului la un nivel compatibil cu dezvoltarea activităţii bacteriilor 

reducătoare de sulfat; 
 
 adăugare de materie organică în vederea dezvoltării unor condiţii anoxice şi a 

stimulării şi hrănirii bacteriilor reducătoare de sulfat;  
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 fertilizarea în vederea stimulării producţiei de materie organică în lac. 
 

Din punct de vedere al siguranţei vizitatorilor şi locuitorilor, se vor aplica următoarele 
măsuri: 
 

 în jurul perimetrului va fi ridicată o bermă de 2 metri înălţime, la o distanţă de 7 metri 
de primul taluz intern; berma va fi vegetată cu iarbă şi arbuşti; 

 dincolo de această fâşie de 7 metri lăţime, prima treaptă de carieră va fi reprofilată în 
timpul lucrărilor de închidere, astfel încât să se elimine pantele abrupte. Persoanele 
şi animalele care se apropie de carieră vor fi avertizate cu privire la creşterea 
înclinării pantei; 

 drumeţii, căţărătorii sau cicliştii montani vor fi ghidaţi spre partea inferioară a carierei 
pe un traseu stabilit; va putea fi amenajată o platformă de observaţie, pentru a 
reduce riscul abordării din curiozitate a unor zone cu teren instabil; 

 vor fi instalate semne care să avertizeze oamenii împotriva scăldatului sau 
consumului de apă din lac, deoarece, conform legislaţiei naţionale şi reglementărilor 
Uniunii Europene, aceasta nu este corespunzătoare utilizării în aceste scopuri. 

 
 
4.3.5.1 Alternativa umplerii cu roci sterile 
 

Ca o soluţie alternativă, cariera Cetate poate fi umplută cu roci sterile provenite din 
halde. Această soluţie ar avea următoarele avantaje: 
 

 reducerea suplimentară a generării de ape acide din zonele bogate în sulfuri de pe 
pereţii de carieră; 

 reducerea riscului de depozitare necontrolată a deşeurilor în carieră; 

 umplerea va dura 2-4 ani, după terminarea fazei de închidere, în timp ce crearea 
lacului va dura între 5 şi 30 de ani, în funcţie de nivelul final al apei din lac. 

 
Cu toate acestea, există numeroase dezavantaje legate de umplerea carierei 

Cetate, conform celor discutate în continuare; cariera Cetate va fi ultima care se va afla în 
exploatare, neputând aşadar să fie inclusă în strategia de transfer al materialului minier 
folosită pentru celelalte cariere; 
 

 Peisaj: Din punct de vedere al diversificării peisajului şi al disponibilului de habitate 
protejate, şi având în vedere că toate celelalte cariere de pe amplasamentul 
Proiectului vor fi total sau parţial umplute, amenajarea unui lac este în mod clar o 
soluţie preferabilă; 

 Zgomot, calitatea aerului: dacă s-ar opta pentru umplerea carierei Cetate, s-ar crea 
zgomot suplimentar şi s-ar genera un impact negativ în plus asupra calităţii aerului 
pe durata transportării materialului. Acest impact ar fi eliminat în situaţia inundării 
carierei;  

 Costuri: Umplerea carierei Cetate ar necesita costuri suplimentare de ordinul a 100 
de milioane de dolari SUA. Aceasta suma este cu un ordin de mărime mai ridicat 
decât costurile estimate pentru gospodărirea pe termen lung a apei din lacul de 
carieră; 

 Interdependenţa cu alte activităţi de închidere şi refacere a mediului: cariera Cetate 
va servi drept rezervor pentru supernatantul din iazul de decantare care va fi 
îndepărtat din bazin pentru a declanşa cât mai rapid cu putinţă consolidarea şi 
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acoperirea depozitului de sterile de procesare. Umplerea carierei Cetate ar elimina 
această opţiune, solicitând în schimb capacităţi suplimentare de epurare destinate 
eliminării cianurilor reziduale din apa supernatantă a bazinului de decantare,  sau un 
timp de aşteptare suficient (câteva luni sau câţiva ani, conform calculelor de 
modelarelxxvi) până când procesele naturale de degradare vor conduce la concentraţii 
inferioare valorii de 0,1 mg CNtot/l; 

 Pierderea unor rezerve potenţial exploatabile: umplerea carierei ar putea conduce la 
sterilizarea resurselor care ar putea fi altfel recuperabile în viitor. 

 
 
4.3.5.2 Soluţia preferată 
 

În concluzie, obiectivele de ordin ecologic, socio-economic şi cultural ale lucrărilor de 
refacere a mediului în zona carierei Cetate pot fi mai bine îndeplinite prin crearea unui lac de 
carieră. Date fiind numeroasele oportunităţi pe care le poate oferi un la, aceasta constituie 
soluţia preferată. 
 

4.4 Prognoze privind calitatea apei şi epurarea apei 

4.4.1 Standarde în vigoare privind calitatea efluenţilor 
 
Tabel 4-2. Standarde de calitate a efluenţilor care vor fi avute în vedere în cadrul 

Proiectuluilxxvii 

Constituent 
Standardele Române

NTPA 001/2005, în mg/l
Arsen (As) 0,1 
Aluminiu (Al) 5 
Cadmiu (Cd) 0,2 
Calciu (Ca) 300 
Clor (Cl) 500 
Crom (Cr) 1 
Cobalt (Co) 1 
Cupru (Cu) 0,1 
Fluorură 5 
Fier (Fe) 5 
Plumb (Pb) 0,2 
Magneziu (Mg) 100 
Mangan (Mn) 1 
Mercur (Hg) 0,05 
Molibden Mo) 0,1 
Nichel (Ni) 0,5 
Nitraţi (NO3) 25 
Seleniu (Se) 0,1 
Argint (Ag) 0,1 
Zinc (Zn) 0,5 
Azot amoniacal (NH4) 2 
Nitriţi (NO2) 1 
pH 6,5 la 8,5 
Sulfat (SO4) 600 
TSS (Total solide în suspensie)35 
Cianură (CNtot) 0,1 
TSD (Total solide dizolvate) 2000 

 
4.4.2 Lacul de carieră Cetate 
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În funcţie de compoziţia mineralogică a pereţilor carierei, calitatea apei din lacul de 
carieră poate fi prognozată cu oarecare aproximaţie, conform celor prezentate în 
documentul Engineering Review Reportlxxviii. 
 
Tabel 4-3. Scenarii privind calitatea apei din lacul de carierălxxix 

Parametru 
(mg/L) 

Ape acide VXB01 Ape neacide VXB10 Amestec de ape (10:90) 

pH (unităţi standard)  2,0  6,7  3,5  
Eh (mV)  430  194  326  
Aluminiu(1)  100  0,005  10,1  
Fier  1.657  0,07  167  
Cupru  20,5  0,0021  2,06  
Nichel  1,44  0,0001(3)  0,14  
Zinc  4,26  0,006  0,43  
Calciu  0,67  36,4  32,8  
Magneziu  6,09  2,67  3,01  
Potasiu  14,5  0,82  2,19  
Sodiu  1,03  2,59  2,43  
Clorură(2)  20,6  8,88  ---- 
Sulfat  2.616  11  273  
Alcalinitatea ca HCO3  0  91,5  0  
 

Pentru componenţii listaţi în tabelul de mai jos, pot să apară depăşiri ale standardelor 
NTPA 001/2005, fiind necesară de aceea, epurarea efluenţilor înainte de descărcarea 
acestora în mediu, în afara limitelor Proiectului. 
 
Tabel 4-4. Componenţi din apa lacului de carieră pentru care se înregistrează 

depăşiri ale standardelor NTPA 001/2005  
Ape acide Ape neacide Parametru 

Depăşire standard  NTPA 001/2005 cu un factor de... 
pH 4,5 unităţi - 
SO4 4,5 - 
Al 20 - 
Fe 320 - 
Cu 200 - 
Zn 9 - 
Ni 3 - 

 
Nu se cunoaşte compoziţia exactă a apei din lacul de carieră, aceasta fiind puternic 

dependentă de raportul dintre mineralele sulfurice şi cele cu efect neutralizant, existente în 
pereţii carierei. Amestecul ipotetic de ape acide şi neacide, redat în coloana a patra a 
Tabelului 4-3, sugerează valori ale pH-ului sub limitele impuse de NTPA 001/2005, chiar în 
condiţiile unui raport de amestec acid-neacid de 10:90. Explorările geologice estimează că 
proporţia de material potenţial generator de ape acide în contextul carierei, este de 34%lxxx, 
ceea ce face probabilă necesitatea epurării apei din lacul de carieră, în momentul inundării. 

Apa din lacul de carieră va putea fi neutralizată prin utilizarea unor metode adecvate 
cum ar fi tratarea cu var (a se vedea Capitolul 4.3). Aplicarea acestei metode va atrage după 
sine o îmbunătăţire substanţială a calităţii apei, dacă va fi însoţită de izolarea pereţilor de 
carieră bogaţi în sulfuri.  

Trebuie accentuat faptul că o prognoză mai detaliată a calităţii apei din lacul de 
carieră va fi posibilă numai pe durata fazei de exploatare, când va fi disponibil un număr mai 
mare de eşantioane mineralogice relevante. Prezentul Plan de management pentru 
închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului, precum şi alte planuri de management 
din ansamblul Planurilor de management de mediu şi social   (a se vedea Capitolul 2), vor fi 
continuu actualizate corespunzător. Aceasta nu invalidează însă strategia generală de 
închidere a carierelor descrisă în Capitolul  4.3. 
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4.4.3 Haldele de roci sterile 
 

Testele privind bilanţul acid-bază prezentate în Raportul de analiză a proiectului 
tehnic, Anexa B – Studiul de caracterizare geochimică, au arătat următoarele trăsături 
geochimice ale rocilor sterile estimate a se extrage pe durata ciclului de viaţă al minei. 
 
Tabel 4-5. Proporţii relative de minerale în rocile sterile şi potenţialul aferent de 

generare a apelor acidelxxxi 
Litologia Procent de rocă 

sterilă 
Clasificare pe baza bilanţului acid-bază (Potenţial de 

generare a apelor acide) 
Andezit 3,6 % Negeneratoare 
Brecie neagră 15,3 % Potenţial generatoare 
Dacit NSIK 16,9 % Posibil generatoare 
Dacit SIK 2,2 % Potenţial generatoare 
Halde de roci sterile existente 0,2 % Potenţial generatoare 
Roci sedimentare 5,3 % Negeneratoare 
Brecie de explozie NSIK 52,5 % Negeneratoare 
Brecie de explozie SIK 4,0 % Potenţial generatoare 
Clasificare pe baza medianei 
ponderate 

100 % Negeneratoare 

Notă: Caracteristicile privind potenţialul de generare a apelor acide sunt numai parţial 
predictibile pe baza litologiei. 
 

Categoriile "negeneratoare" şi "potenţial generatoare de aciditate slabă" însumează 
61,4 % din totalul rocilor sterile (dominând clar din punct de vedere al caracteristicilor 
geochimice), în timp ce categoriile desemnate ca "potenţial" sau "posibil  generatoare de ape 
acide", reprezintă 38,6 %. În ansamblu, se poate vorbi de un potenţial net de neutralizare 
caracteristic rocilor sterile care vor fi depozitate în halde sau folosite ca material de umplutură 
în cariere, prin transfer de material minier. 

RMGC va implementa o strategie de segregare a deşeurilor miniere, conform celor 
descrise în Capitolul 4.2. 

Principala concluzie privind prognoza calităţii exfiltraţiilor generate în corpurile de roci 
sterile, aşa cum reiese din programul de analiză geochimică, este aceea că efluenţii vor 
avea caracteristicile unor ape acide neutralizate, cu pH neutru, concentraţii scăzute de 
metale grele, dar cu conţinuturi ridicate de ion sulfat, calciu, magneziu şi total solide 
dizolvate. Se aşteaptă ca aceşti efluenţi să fie similari celor generaţi din halda de roci sterile 
Cetate (coloana a treia din Tabelul 4-6). 

 
Tabel 4-6. Exemple de efluenţi generaţi în corpurile de roci sterilelxxxii 

Parametru Unitate de 
măsură 

Efluenţi Cetate 
(staţia S031) 

Leşiat rezultat în urma testelor în 
coloană (VXB07) 

pH Unităţi standard 6,5 7.0 
Conductivitate mS/cm 489 3340 
Calciu mg/L 62,4 327 
Magneziu mg/L 18,4 458 
Sodiu mg/L 6,12 14,4 
Sulfat mg/L 140 2168 
Arsenic mg/L 0,0048 0,0093 
Cadmiu mg/L 0,0024 ND 
Crom mg/L 0,0019 0,0181 
Cupru  mg/L 0,0058 0,0171 
Fier mg/L 1,1 0,06 
Mangan mg/L 0,675 0,50 
Nichel mg/L 0,0049 0,0397 
Seleniu mg/L 0,0092 0,0426 
Zinc mg/L 0,0226 0,186 
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Calitatea efluenţilor din zona Cetate (Tabelul 4-7), stabilită în urma testelor de 
percolare în coloană, indică potenţiale depăşiri ale standardelor, făcând necesară epurarea 
acestor efluenţi înainte ca aceştia să fie descărcaţi în mediu, în afara limitelor Proiectului. 
 
 
Tabel 4-7. Componenţi ai rocilor sterile care depăşesc limitele impuse prin 

standardul NTPA 001/2005  
Efluenţi Cetate Leşiat rezultat în urma testelor în coloană (VXB07) Parametru 

Depăşire standard  NTPA 001/2005 cu un factor de... 
Ca - 1,1 
Mg - 4 
SO4 - 3,5 

 
 

Raportul de caracterizare geochimică arată că efluenţii generaţi la nivelul rocilor 
acide ar putea fi similari cu cei proveniţi din halda de roci sterile Cetate. 

Prin încapsularea materialelor potenţial generatoare de ape acide, prin haldare în 
stivă sau prin aplicarea unui strat izolator mai complex peste astfel de materiale, haldate în 
margine, efluenţii din zonele negeneratoare de ape acide vor domina clar exfiltraţiile totale, 
astfel încât, apele provenite de la haldele de roci sterile vor putea fi descărcate în mediu fără 
epurare prealabilă.  

Dacă efluenţii vor avea concentraţii ridicate, ca cele prezentate în ultimele coloane 
din Tabelul 4-6 şi din Tabelul 4-7, aceştia vor fi colectaţi şi dirijaţi către staţia de epurare a 
apelor acide de mina, înainte de descărcarea în mediu. Această eventualitate este însă, 
puţin probabilă în condiţiile unui chimism în general benign al apei şi al strategiei de 
segregare/încapsulare care va fi implementată de RMGC. 

În faza de operare, când vor fi făcute disponibile mai multe probe relevante de roci 
sterile, prognozele privind compoziţia chimică a efluenţilor generaţi la nivelul rocilor sterile, 
vor fi permanent actualizate. 

 
 

4.4.4 Supernatantul din bazinul iazului de decantare şi apele de exfiltraţie 
 

Compoziţia chimică a apei din iazul de este determinată de compoziţia tulburelii de 
sterile de procesare pompate de la instalaţia de denocivizare a cianurilor, conform celor 
prezentate în Raportul de analiză a proiectului tehniclxxxiii. 

Au fost testate trei amestecuri de minereu reprezentative pentru primii şapte ani de 
exploatare. Cele trei tipuri pot fi descrise după cum urmează:  

 
 Proba RM1 – Minereu predominant dacitic – 80 % din Cârnic şi 20 % din Cetate, 

reprezentativ pentru anii 1 la 3; 

 Proba RM2 – Minereu dacitic şi cu brecie mixtă – 33 % din Cârnic şi  67 % din  
Cetate, reprezentativ pentru anul 4;  

 Proba RM3A – Minereu predominant dacitic – 100 % din Cârnic, reprezentativ pentru 
anii 5 la 7. 
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Tabel 4-8. Compoziţia apei supernatante din iazul de decantare (efluent de la 
instalaţia de denocivizare lxxxiv), rezultatele analizelor de laborator 

Toate valorile în mg/l Proba 
Component RM 1 RM 2 RM 3A 
Total cianură 1,13* 5,09* 3,29* 
Cianuri disociabile în acizi slabi 0,37* 0,77* 0,22* 
Tiocianat 70 69 91 
Cianat 390 390 350 
Tiosăruri <2 <2 2,50 
Amoniu 6,6 7,3 25 
Aur  0,0085 0,043 0,0165
Argint <0,05 <0,05 <0,05 
Aluminiu <0,2 0,20 0,20 
Arsenic 0,30 <0,2 0,20 
Bor 0,20 0,20 0,40 
Bariu <0,05 <0,05 <0,05 
Beriliu <0,02 <0,05 <0,02 
Bismut <0,02 <0,02 <0,02 
Calciu 401 675 707 
Cadmiu <0,5 <0,1 <0,5 
Ceriu <0,010 <0,010 <0,010
Cobalt 0,40 0,40 0,80 
Crom <0,2 <0,2 <0,2 
Cesiu <0,02 <0,02 <0,02 
Cupru 0,10 0,10 0,10 
Disprosiu <0,010 <0,050 <0,010
Erbiu <0,010 <0,050 <0,010
Europiu <0,002 <0,050 <0,002
Fier 0,20 1,4 1,0 
Galiu <0,2 <0,1 <0,2 
Gadoliniu <0,05 <0,05 <0,05 
Germaniu <0,5 <1 <0,5 
Hafniu <0,1 <0,1 <0,1 
Mercur <0,01 <0,01 <0,01 
Potasiu 142 136 132 
Lantan <0,010 <0,010 <0,010
Litiu <0,1 <0,1 <0,1 
Magneziu 5,4 14,4 8,2 
Mangan 0,30 0,80 <0,1 
Molibden 0,4 0,3 0,4 
Sodiu 725 900 705 
Niobiu <0,1 <0,1 <0,1 
Neodim <0,010 <0,010 <0,010
Nichel 0,20 0,40 0,20 
Fosfor  <1 <0,5 <1 
Plumb <1 <1 <1 
Praseodim  <0,005 <0,005 <0,005
Rubidiu 0,35 0,35 0,50 
Sulf 660 1030 962 
Sulfat(1) 1980 3090 2886 
Stibiu 0 0,28 0,06 
Scandiu <0,5 <0,1 <0,5 
Seleniu <5 <5 <5 
Silicon 8 6 8 
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Samariu <0,010 <0,010 <0,010
Staniu  <0,2 <0,2 <0,2 
Stronţiu 1,4 2,1 2,1 
Tantal <0,005 <0,005 <0,005
Terbiu <0,005 <0,005 <0,005
Telur <0,1 <0,1 <0,1 
Toriu <0,010 <0,010 <0,010
Titan <0,2 <0,2 <0,2 
Taliu <0,010 <0,010 0,030 
Tuliu <0,005 <0,005 <0,005
Uraniu <0,010 <0,010 <0,010
Vanadiu <0,5 <0,5 <0,5 
Tungsten <0,1 <0,1 <0,1 
Ytriu <0,010 <0,010 <0,010
Yterbiu <0,010 <0,010 <0,010
Zinc <0,2 <0,1 <0,2 
Zirconiu <0,1 <0,1 <0,1 

* Datele rezultă din teste de laborator. În condiţiile unei exploatări pe scară largă, se estimează 
o variaţie a concentraţiilor de cianuri de CNtot = 12-15 mg/l şi CNDAS = 5...10 mg/l. 
 
Pe durata a mai mulţi ani după închidere, caracteristicile apei tehnologice vor fi 

predominante în cadrul exfiltraţiilor. Modelarea transportului cianurilor prin exfiltraţii 
sugerează că apa tehnologică nu va ajunge la puţul de aspiraţie al barajului secundar de 
retenţie, decât la opt ani după punerea în funcţiune a uzineilxxxv. De asemenea, concentraţiile 
de cianuri nu vor depăşi niciodată normele NTPA 001/2005 în exfiltraţii, datorită acţiunii unor 
procese naturale de degradare. Nu se estimează apariţia unui component acid în exfiltraţii, 
deoarece generarea de ape acide va fi inhibata prin acumularea rapidă a sterilelor de 
procesare. Închiderea rapidă a sistemului iazului de decantare şi aplicarea unui strat 
acoperitor care să acţioneze ca barieră de oxigen, vor contribui de asemenea la prevenirea 
generării de ape acide. În plus, marea masă de sterile de procesare având iniţial, un 
caracter alcalin, vor neutraliza orice infiltraţii de ape acide în masa depozitului de sterile. 

Se presupune că exfiltraţiile din corpul barajului iazului de decantare, colectate în 
iazul secundar de retenţie, vor avea aceeaşi compoziţie cu cea a apei din iazul de 
decantare. Această presupunere este foarte conservatoare, având în vedere următoarele 
aspecte: 

 
 este foarte probabil ca apariţia metalelor grele şi a metaloizilor de tipul arsenului să 

fie întârziată (în special prin adsorbţie în masa sterilelor de procesare şi pe 
particulele de sol din baraj şi din fundamentul acestuia. 

 dat fiind traseul lung de migrare a cianurilor prin masa de sterile de procesare, 
acestea se vor degrada în mod natural. 

 
Pentru componentele prezentate în Tabelul 4-9 este posibil să se înregistreze 

depăşiri ale standardului NTPA 001/2005, făcând necesară epurarea efluenţilor proveniţi din 
bazinul iazului de decantare sau a exfiltraţiilor prin baraj, înainte de descărcarea acestora în 
mediu, în afara limitelor amplasamentului.  
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Tabel 4-9. Componenţi prezenţi în exfiltraţiile prin barajul iazului de decantare şi în 

apa din iaz, pentru care se estimează depăşiri ale limitelor NTPA 
001/2005  

Parametru Depăşire NTPA 001/2005 cu un factor de... 
CNtot 10-50 (analize de laborator), 

100-150 (estimat pentru exploatări la scară largă) 
NH4 3-13 
As 2-3 
Ca 1,3-2,3 
Mo 3-4 
SO4 3-5 

 
Evoluţia pe termen lung a caracteristicilor apei din exfiltraţii este determinată de rata 

de infiltraţie şi de difuzia oxigenului. Rezultatele obţinute din modelare sistemului de 
acoperire, sunt redate schematic în Figura 4-2lxxxvi. 
 
Figura 4.2. Reprezentare schematică a parametrilor de bază utilizaţi în prognoza pe 
termen lung a evoluţiei exfiltraţiilor din masa sterilelor de procesare 

 
 

Există anumite incertitudini privind conţinutul de materiale tampon (calcit, dolomit) din 
sterilele de procesare. Modelările arată că prin instalarea unei bariere de oxigen şi a unui 
tampon sideritic, formarea acidităţi (scăderea pH-ului) va putea fi prevenită eficient. Cu toate 
acestea, după mai multe zeci de ani, în absenţa unui tampon suficient de calcit în zona 
vadoasă, ar putea să apară concentraţii mari de fier. Din acest motiv, adăugarea de var, 
calcar în fazele mai târzii de depozitare a sterilelor de procesare, depozitarea deşeurilor de 
beton alcalin în timpul fazei de demolare, depozitarea de cenuşi de la centralele termice (de 
exemplu, de la Mintia), toate acestea sunt estimate ca asigurând o capacitate suficientă de 
tamponare a acidităţii în cazul în care se confirmă lipsa calcitului. 

Tehnologia folosită de epurare a apei, este descrisă în mai mare detaliu în Capitolul 
4.1 din Raportul la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi în Planul de 
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gospodărire a apelor şi de control al eroziunii. Datele privind această tehnologie vor fi 
permanent actualizate pe măsura acumulării de informaţii privind calitatea apei. 
 
 
4.4.5 Tehnologii de epurare a apei necesare respectării standardului NTPA 001/2005  
 
4.4.5.1 Epurarea activă  
 

După cum rezultă din comparaţia caracteristicilor estimate ale apei din diverse surse 
(a se vedea tabelul 4-4, tabelul 4-7 şi table 4-9), procesul de epurare a apei trebuie să facă 
faţă următoarelor aspecte: 
 

 pH; 

 metale grele; 

 metaloizi (arsen); 

 săruri neutre (sulfat, calciu). 
 

Utilizarea varului pentru neutralizarea apelor acide se încadrează în categoria celor 
mai bune tehnici disponibilelxxxvii, posibil prin adăugarea de săruri de fier pentru îndepărtarea 
arsenului. Folosirea exclusivă a precipitării cu var nu permite însă încadrarea în limitele 
prevăzute de standardele române pentru sulfat şi calciu (ca de altfel, nici pentru totalul 
solidelor dizolvate care, ca parametru cumulativ, este strâns legat de celelalte două). Din acest 
motiv, au fost examinate şi comparate tehnologii de epurare suplimentare faţă de precipitarea 
simplă cu var. Capitolul 5 din Raportul la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
conţine o evaluare detaliată a tehnologiilor fezabile, precum şi alternativa tehnologică preferată 
în stadiul actual de cunoaştere. 

Au fost luate în considerare următoarele opţiuni de epurare a apelor acide, a 
exfiltraţiilor generate din stivele de roci sterile şi din iazul de decantare, din punct de vedere 
al corectiei pH-ului, precipitarii metalelor grele si reducerii continutului de sulfat şi calciu: 
 

A. Tratrea cu var si bioxid de carbon 
B. Tratarea cu var si bioxid de carbon urmata de precipitarea calciului si sulfatului sub 

forma de ettringit 
C. Tratarea cu var si bioxid de carbon urmata de osmoza inversa pentru indepartarea 

calciului si sulfatului 
D. Osmoza inversa 

 
Dintre acestea ultimele trei satisfac in totalitate cerintele impuse de NTPA 001 (cu 

exceptia cianurilor si produsilor de degradare a acestora).  
Soluţia optimă s-a dovedit a fi reprezentată de varianta B care presupune:  
 

1) Corectia pH-ului si precipitarea metalelor grele cu var, la pH=10.5 si separarea 
nămolului rezultat (in principal gips); 

2) Precipitarea sulfatului si calciului sub forma de ettringit in prezenta aluminatului de 
calciu la pH=11.5 cu separarea nămolului de ettringit;  

3) Recorectia pH-ului cu bioxid de carbon cu precipitarea hidroxidului de aluminu si a 
restului de ettringit.. 

 
La o estimare largă a unor concentraţii de sulfat în jurul a 2000-3000 mg/l şi 

concentraţii totale de fier de 300-600 mg/l, se poate prognoza ca rezonabil, o cantitate de 
deşeuri de 10 kg/m³ (raportat la substanta uscata). 
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4.4.5.2 Eliminarea cianurilor şi a compuşilor de degradare 
 

Există următoarele opţiuni pentru epurarea secundara a apelor cu continut redus de 
cianuri,  astfel încât să se atinga limitele de 0,1 mg/l CN_total, impuse de NTPA 001/2005: 
 

 Osmoză inversă, generatoare de reziduu sub  forma unui concentrat de saruri care 
necesită eliminare sau depozitare speciala 

 Adsorbţia pe cărbune activ sau cărbune animal, ambele generând însă deşeuri 
periculoase (sorbentul epuizat) 

 Un proces de oxidare pe baza de peroxizi care nu generează deşeuri 
 

In faza de construcţie vor fi realizate teste pilot pentru stabilirea procedeului optim de 
tratare secundara a apelor cu continut redus de cianuri; se va realiza proiectul tehnic si 
instalatia , la începutul fazei de operare. 
 
 
4.4.5.3 Epurarea semipasivă  
 

Pe termen lung, staţiile convenţionale de epurare a apei devin din ce în ce mai puţin 
eficiente. Costurile de operare aferente acestor instalaţii depind de natura si concentratia  
poluanţilor care trebuie îndepărtati; în timp ce volumele si incarcarea apelor scad. Din acest 
punct de vedere, sistemele de epurare semipasivă au devenit din ce în ce mai atractive, 
deoarece acestea necesită un nivel redus de întreţinere şi monitorizare, si o cantitate 
scazuta de materiale de intretinere.lxxxviii Cercetări recentelxxxix şi experienţa practică 
acumulată în numeroase sisteme semipasive utilizate pentru efluenţi minieri, în Uniunea 
Europeanăxc, xci şi în lumexcii arată că astfel de tehnici constituie, tot mai mult, alternative cu 
viabilitate dovedită. 

Sistemele de epurare semipasivă vor fi dezvoltate pe baza ghidurilor elaborate de 
Consorţiul PIRAMID Consortium, fondat de Comisia Europeanăxciii xciv. 

Sistemul de epurare semipasivă va fi construit dintr-o serie de două celule şi un iaz. 
Celulele şi iazul vor fi operate în serie, cu o celulă anaerobă utilizată pentru epurarea iniţială, 
urmată de o celulă aerobă şi de iazul de amestec. Iazul de amestec va fi utilizat pentru a 
asigura un singur punct de descărcare, unde apele de şiroire de pe amplasament şi efluenţii 
epuraţi de la staţia de epurare a apelor acide de mina vor putea fi amestecate şi descărcate 
în mediu. In celula anaerobă se va actiona asupra pH-ului care va creste, asupra poluantilor 
metalici, sulfatilor si a cianurilor. Condiţiile anaerobe vor fi obţinute prin utilizarea de materie 
organică prin care se va crea un mediu puternic reducător şi se va stimula dezvoltarea 
anumitor bacterii active în transformarea chimică a metalelor, sulfatului şi cianurilor. Apa va 
percola un strat de compost organic, şi apoi un strat de pietriş calcaros, fiind apoi descărcată 
în mediu. Stratul organic va acţiona ca mediu reducător, iar cel de calcar va asigura corectia 
pH-ului, în cazul existenţei unor ape acide. In acelasi timp, in conditii anaerobe va avea loc 
denitrificarea nitratilor rezultati ca produsi de degardare a cianurilor.. 

Laguna aerobă va finisa calitatea apei din punct de vedere a continutului de poluanti 
si de oxigen a apei înainte ca aceasta să fie descărcată în iazul de amestec. De asemenea, 
laguna aerobă va elimina metalele prin sedimentarea complecşilor floculaţi în suspensie, 
filtrarea acestora prin tulpinile plantelor, adsorbţia de către specii de plante specializate, 
precipitarea hidroxizilor metalici pe tulpinile plantelor sau prin asimilare directă de către plante. 
Specii comune de stuf cum ar fi Typha latifolia şi Phragmites australis sunt utilizate frecvent 
în astfel de lagune aerobe. Compuşii cu azot, rezultati ca produsi de degradare a cianurilor 
vor acţiona ca fertilizatori ai plantelor şi vor fi asimilaţi de către acestea.  

Iazul de amestec va fi utilizat pentru amestecarea apei care provine din laguna 
aerobă cu  apa din râul Corna, acţionând ca un bazin final de sedimentare. După 
amestecarea celor două tipuri de ape în iaz, apa rezultată va fi descărcată înapoi în valea 
Corna. 
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Criteriile de proiectare pentru sistemul pasiv de epurare vor fi stabilite cu mai mare 
exactitate în perioada de testare. Dat fiind numărul ridicat de sisteme puse recent în 
funcţiune, prin diverse programe de cercetare, pentru epurarea biologică sau pentru 
eliminarea semipasivă a cianurilorxcv.,se poate estima ca posibilă apariţia în următorii ani a 
unor procedee de epurare chiar mai avansate. Chiar în condiţiile în care estimările privind 
randamentele de epurare a cianurilor, stabilite prin documentul Engineering Review Report, 
vor trebui modificate, există suficient spaţiu pentru a amenaja lagune mai mari. În plus, după 
închidere, debitul exfiltraţiilor preluate de lagune va scădea semnificativ datorită acoperirii 
iazului de decantare.   

4.5 Abordări privind proiectarea sistemelor de acoperire a deşeurilor miniere 

4.5.1 Halde de roci sterile 
 

Datorită aplicării de către RMGC, pe durata fazei de exploatare, a strategiei de 
segregare a deşeurilor, haldarea în stivă a unei mari proporţii din materialele potenţial 
generatoare de ape acide şi acoperirea selectivă a rocilor potenţial generatoare de ape 
acide, haldate în margine, se estimează că exfiltraţiile de la aceste depozite vor avea un 
caracter benign. Criteriile de proiectare a straturilor acoperitoare pentru haldele de roci 
sterile sunt sintetizate în cele ce urmează: 
 
4.5.1.1 Sisteme de acoperire pentru materiale negeneratoare de ape acide 
 

Pentru aceste materiale şi pentru porţiunile din depozitul de rocă sterilă unde rocile 
potenţial generatoare de ape acide au fost haldate în stivă şi "încapsulate" cu roci 
negeneratoare de ape acide, se aplică următoarele criterii de proiectare:  
 

 prevenirea accesului accidental la deşeuri; 

 asigurarea suportului pentru dezvoltarea vegetaţiei; 

 îmbunătăţirea aspectului vizual; 

 prevenirea producerii de praf pe suprafaţa depozitului; 

 controlul eroziunii. 
 

Grosimea minimă necesară îndeplinirii criteriilor de proiectare pentru materialele 
negeneratoare de ape acide este de 30 cm, şi constă din următoarele: 
 

 10 cm sol vegetal; cu cuvertură vegetală 

 20 cm sol de silt argilos. 
 

În contrast cu acoperirea necesară în cazul materialelor potenţial generatoare de ape 
acide, discutată în cele de mai jos, cuvertura mult mai subţire aplicată pe suprafeţele cu 
materiale negeneratoare de ape acide din partea superioară a rambleului de carieră, nu va 
avea (şi nici nu este nevoie să aibă) un efect semnificativ asupra ratei de infiltraţie. Din acest 
motiv, pentru scopurile bilanţului apei, se va lua în calcul o rată de infiltraţie de 25-30%, 
comparabilă cu cea existentă în cazul unor roci sterile neacoperite sau al unor soluri 
naturale. Funcţia primordială a acestei cuverturi este de a asigura un mediu corespunzător 
pentru dezvoltarea vegetaţiei. 
 
 
4.5.1.2 Sisteme de acoperire pentru materiale potenţial generatoare de ape acide 
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În plus, pentru materialele potenţial generatoare de ape acide, haldate separat în 
margine, fără încapsulare cu materiale negeneratoare de ape acide, criteriile de proiectare 
vor include următoarele: 
 

 minimizarea infiltraţiilor de apă în masa depozitului de roci sterile; 

 minimizarea admisiei oxigenului în masa depozitului de roci sterile. 
 

Pentru a întruni aceste criterii suplimentare de proiectare, cuvertura trebuie să fie 
semnificativ mai groasă, asigurând o stabilitate suficientă pe termen lung a proprietăţilor sale 
hidraulice şi de transport al gazelor. 

Proiectarea sistemului de acoperire este derivată de asemenea din practica şi 
experienţa internaţională. Unul dintre cele ample proiecte europene şi internaţionale de 
închidere minieră este proiectul de refacere a mediului Wismut (Germania)xcvi. În cadrul 
acestui program de închidere minieră au fost construite numeroase tipuri de sisteme de 
acoperire pentru aproximativ 30 de halde de roci sterile, cariere rambleiate şi iazuri de 
decantare situate în circa 10 amplasamente de extracţie şi procesare, însumând o suprafaţă 
de aproximativ 1000 ha. Tipurile de sisteme de acoperire proiectate de Wismut sunt 
compatibile cu cele mai bune tehnici disponibile şi includ sistemele preconizate pentru Roşia 
Montană, adică cuverturi cu strat simplu, subţire, care trebuie să îndeplinească condiţiile 
minimale pentru astfel de sisteme de acoperire (controlul eroziunii, revegetare, prevenirea 
accesului la rocile sterile sau la sterilele de procesare), precum şi sisteme mai sofisticate de 
acoperire, de tip retenţie-descărcare ca cele descrise mai sus. A fost acumulată o experienţă 
semnificativă în ceea ce priveşte performanţa unor astfel de sisteme de acoperire cu 
retenţie-descărcare, acestea fiind cele mai frecvente soluţii de acoperire, atât pe 
amplasamentele Wismut, cât şi în alte părţi. 

Trebuie accentuat faptul că principalul parametru al unui sistem de acoperire de tip 
retenţie-descărcare, este capacitatea de stocare a apei, definit ca produsul dintre procentul 
de apă rămas în sol 2 sau 3 zile după ce cuvertura a fost saturată cu apă şi drenajul a fost 
practic oprit ("field capacity") şi grosimea efectivă a profilului. Pe de altă parte, evapo-
transpiraţia din perioadele uscate trebuie să fie suficient de mare pentru a "goli" porii 
cuverturii de sol care s-au umplut cu apă în perioadele umede. În zonele umede, sistemele 
simple de acoperire cu retenţie-descărcare au o funcţionalitate limitată din punct de vedere 
al percolării, deoarece se bazează pe bilanţul anual al apei pe amplasament (precipitaţie în 
raport cu evapo-transpiraţie). Performanţa sistemului de acoperire din punct de vedere al 
controlului infiltraţiilor depinde volumul de precipitaţii, nivelul evapo-transpiraţiei şi 
capacitatea de stocare. În numeroase surse bibliografice se descriu metode foarte simple de 
estimare a percolăriixcvii. O metodă mai precisă de predicţie necesită modelarea pe baza 
ecuaţiei lui Richard, utilizând date mineralogice locale, proprietăţile solului şi caracteristicile 
vegetaţieixcviii. Experienţa acumulată în urma derulării Programului de evaluare a sistemelor 
alternative de acoperire (ACAP) arată cu claritate dependenţa performanţei unei cuverturi cu 
retenţie-descărcare de raportul dintre precipitaţie şi evapo-transpiraţie: atât timp cât acest 
raport este < 0,5, se pot obţine rate de percolare mai mici decât 10% din volumul anual de 
precipitaţii. Dacă dimpotrivă, raportul este ≥ 1, rata medie de percolare poate creşte până la 
≥ 20 % xcix. Pe un amplasament din munţii Erzgebirge (Germania, grosimea cuverturii 1,0 m, 
precipitaţia medie anuală 804 mm/an, raportul între precipitaţie şi evapo-transpiraţie ≈1,5), 
rata de percolare pentru o perioadă de 6 ani este de ordinul a 20-30 %, cu valori atingând 40 
% în anul 2002 (cu precipitaţii abundente în luna august) .c Performanţa stratului acoperitor 
apare  ca fiind clar dependentă de expunere a pantei, cele cu expunere NE având rate mai 
mari de percolare decât cele înregistrate pe pantele orientate spre SV.  

Pentru acoperirea porţiunilor ocupate de materiale potenţial generatoare de ape 
acide din depozitele de roci sterile (şi din iazul de decantare; a se vedea Capitolul  4.5.3), a 
fost propusă instalarea unei cuverturi cu retenţie-descărcare dotată cu o barieră 
suplimentară de argilă compactată (a se vedea mai sus) astfel încât să se asigure 
următoarele: 
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 dezvoltarea unei discontinuităţi în câmpul de capilaritate al rocii subiacente; 

 minimizarea suplimentară a percolării şi afluxului de oxigen, datorită conductivităţii 
hidraulice scăzute a acestui strat.ci  
 
Pe baza experienţei acumulate la nivel internaţional în domeniul adaptării la condiţiile 

climatice, se propune instalarea unei cuverturi de retenţie-descărcare având structura 
descrisă mai jos, completată cu un strat de difuzie scăzută a oxigenului (această structură 
este comparabilă cu cea a unor sisteme similare folosite în Uniunea Europeanăcii, ciii):  

 
 10 cm sol vegetal; vegetare cu specii având rădăcini scurte, cum ar fi iarba, în 

vederea prevenirii eroziunii şi pentru a stimula evapo-transpiraţia 

 80-140 cm sol de silt argilos; 

 30-40 cm sol de argilă compactată cu rolul de barieră de oxigen. 
 

Grosimea straturilor acoperitoare depuse pe material potenţial generator de ape 
acide, a fost aleasă pentru a minimiza deteriorarea şi pentru a asigura o performanţă 
satisfăcătoare pe termen lung, în conformitate cu specificul celor mai bune tehnici 
disponibile. Sisteme similare au fost descrise în documentele de referinţă pentru cele mai 
bune tehnici disponibileciv, cv. 

Datorită compactării, bariera de oxigen menţine un nivel înalt de saturaţie a porilor, 
inhibând astfel, în mod eficient difuzia oxigenului (această difuziune depinde în mare măsură 
de saturaţia porilor cu apă). Utilizarea barierelor de oxigen saturate în apă drept componente 
ale sistemelor de acoperire se încadrează în categoria celor mai bune tehnici disponibilecvi, 
cvii. Stabilitatea pe termen lung a barierelor de oxigen poate fi garantată prin împiedicarea 
unor procese de crăpare prin gelivaţie, penetrare cu rădăcini sau alte efecte perturbatoare 
pe termen lung. Standardul român de siguranţă a construcţiilor împotriva îngheţului, prevede 
o grosime de 90 de cm. Suprafeţele de testare descrise în Capitolul 4.5.4 vor demonstra, în 
condiţiile concrete ale amplasamentului, că penetrarea cu rădăcini de către speciile locale 
de plante nu va fi de natură să degradeze bariera de oxigen, iar dacă acest lucru se 
dovedeşte a fi într-adevăr problematic, configuraţia stratului acoperitor va fi modificată. 

Pe lângă o reducere semnificativă a difuziei oxigenului, cuvertura zonelor de material 
potenţial generator de ape acide va reduce de asemenea infiltraţiile. Pe baza experienţei 
internaţionale acumulate pentru sisteme similare de acoperirecviii şi a modelelor de difuziune 
bazate pe bilanţul apei sau difuzia oxigenului şi aplicate pentru diverse configuraţii, inclusiv 
cea prevăzută pentru porţiunile cu materiale potenţial generatoare de ape acide din haldele 
de roci sterilecix, rata de infiltraţie în condiţii climatice similare cu cele de la Roşia Montană, 
se situează între 10 şi 25 % din precipitaţia anuală. 

Rezultate comparabile din Proiectul Wismut, în sprijinul cărora vin datele de 
monitorizare colectate de-a lungul unor perioade de până la 10 ani, confirmă aceste estimări 
ale ratelor de infiltraţie. Datele obţinute de Wismut sunt relevante (şi comparabile cu) cele 
estimate a se obţine în cadrul Proiectului Roşia Montană, deoarece condiţiile  climatice din 
aceste amplasamente (precipitaţii medii anuale între 600 şi 800 mm, valori estimate ale 
raportului dintre precipitaţii şi evapo-transpiraţie de ≈ 1…1.5, variaţii comparabile ale 
temperaturii) sunt similare cu cele de la Roşia Montanăcx. 

Cu toate acestea, performanţa stratului acoperitor poate varia în limite foarte largi, în 
funcţie de condiţiile specifice ale amplasamentului în cauză, cum ar fi: 

 
 proprietăţile solului şi variaţia acestora pe termen lung; 

 caracteristicile vegetaţiei; 

 variaţia (anuală, sezonieră) a condiţiilor climatice. 
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Pe întreaga durată a ciclului său de funcţionare, sistemul de acoperire va suferi, cel 
puţin în partea sa superioară, modificări datorate acţiunii unor forţe distructive permanente, 
după cum urmează: 
 

 eroziune (prin actiunea vântului şi a apei); 

 activitatea biotică (pătrunderea rădăcinilor, animale subsoliere); 

 acţiunea îngheţului; 

 uscarea; 

 alterarea chimică sub influenţa factorilor exogeni. 
 

Aceste procese pot conduce la apariţia unor modificări structurale în sol, urmate de 
pierderea eficacităţii cuverturiicxi cxii. Evenimentele naturale extreme cum ar fi inundaţiile, 
perioadele de secetă, cutremure, incendii, pot accelera dramatic aceste procese. Astfel, 
pentru perioade de timp care să însumeze mai multe zeci de ani, performanţa stratului 
acoperitor nu poate fi estimată doar pe baza unor date colectate în timpul sau imediat după 
construcţie. Datele corespunzătoare unor intervale de timp mai lungi de 15 ani sunt extrem 
de rare, iar gradul de încredere al acestor seturi de date este îndoielnic. Cu toate acestea, 
numeroase studii de caz arată cu claritate că astfel de cuverturi îşi pierd funcţionalitatea 
dacă nu sunt amenajate corespunzătorcxiii. Din acest motiv, grosimea minimă a oricărei 
"bariere" trebuie să fie selectată cu grijă, ţinând seama de astfel de procese şi efecte. 

În ceea ce priveşte revegetarea, în România există reglementări specifice, conţinute 
în Normele tehnice 2/1996 şi de care se va ţine seama. 
  
4.5.2 Cariere rambleiate 
 

Datorită regimului de rambleiere care prevede acoperirea porţiunilor cu materiale 
potenţial generatoare de ape acide cu cel puţin 10 m de materiale negeneratoare de ape 
acide, există puţină îngrijorare în legătură cu apariţia unor emisii de ape acide. Din acest 
motiv, criteriile de proiectare pentru stratul acoperitor vor fi aceleaşi cu cele descrise 
anterior, în cazul porţiunilor de materiale negeneratoare de ape acide din haldele de roci 
sterile: 
 

 10 cm sol vegetal; cu cuvertură vegetală 

 20 cm sol de silt argilos. 
 

Aceleaşi remarci privind performanţa cuverturii aplicate peste porţiunile de materiale 
negeneratoare de ape acide, se aplică şi în acest caz. 
 
4.5.3 Sistemul iazului de decantare 
 

Prevenirea formării iniţiale de aciditate în corpul sterilelor de procesare şi 
neutralizarea acesteia în cazul în care apare, face parte din categoria celor mai bune tehnici 
disponibilecxiv. Pe durata exploatării, când sterilele de procesare sunt saturate în apă, 
apariţia acidităţii nu va constitui o problemă. În schimb, odată cu scăderea nivelului de apă 
din pori, în timpul fazei de închidere, aceasta ar putea să constituie un factor de îngrijorare, 
după cum o confirmă analizele geochimice ale materialului depozitat în iazul de decantarecxv. 
Odată declanşat procesul de generare a apelor acide, va fi mai dificil să se oprească 
această evoluţie şi să se atenueze efectele ei, decât dacă apariţia acestui proces ar fi 
împiedicată de la bun început. 

Dacă difuzia oxigenului este suprimată în suficientă măsură, apariţia acidităţii poate fi 
prevenită. Din acest motiv, se vor aplica aceleaşi criterii de proiectare ca în cazul zonelor cu 
materiale potenţial generatoare de ape acide din haldele de roci sterile: 
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 10 cm sol vegetal; vegetare cu specii având rădăcini scurte, cum ar fi iarba, în 

vederea prevenirii eroziunii şi pentru a stimula evapo-transpiraţia 

 80-140 cm sol de silt argilos; 

 30-40 cm sol de argilă compactată cu rolul de barieră de oxigen. 
 

Proprietăţile hidraulice şi domeniul de variaţie al ratelor de infiltraţie pot fi rezonabil 
estimate ca fiind aceleaşi cu cele stabilite pentru porţiunile cu materiale potenţial 
generatoare de ape acide din haldele de roci sterile, adică 10-25 % din precipitaţia anuală. 

Barajul iazului de decantare va fi construit din materiale negeneratoare de ape acide, 
în cazul acestea fiind suficientă o cuvertură simplă (de tipul celei care va fi aplicată pe 
depozitele de roci sterile): 

 
 10 cm sol vegetal; cu cuvertură vegetală 

 20 cm subsol de silt argilos. 
 
4.5.4 Suprafeţele de testare 
 

Suprafeţele de testare vor fi instalate în timpul exploatării, oferind un element concret 
în proiectarea sistemelor de acoperire ale iazului de decantare, haldelor de roci sterile şi 
carierelor rambleiate, în special din punct de vedere al unor factori cheie, cum ar fi: 

 transportul oxigenului prin stratul barieră de oxigen; 

 bilanţul apei (infiltraţia totală, bilanţul intern al apei în interiorul sistemului acoperitor); 

 vegetaţia optimă şi adâncimea de penetrare a rădăcinilor; 

 adâncimea de penetrare a îngheţului; 

 efectele activităţii animalelor subsoliere. 
 

Conceptul suprafeţelor de testare, prezentat în Anexa R, Anexa C a Raportului de 
analiză a proiectului tehniccxvi constituie baza configuraţiilor de testate. În proiectarea 
acestora, suprafeţele de testare sunt amenajate în diverse alternative: 
 

 grosimi diferite ale stratului acoperitor; 

 unghiuri de pantă diferite 

 amestecuri de seminţe, modele de distribuţie a vegetaţiei şi scenarii de 
urmărire/monitorizare (succesiunea naturală sau controlată  a culturilor) diferite. 

 grade de compactare diverse; 

 inserţia unor straturi suplimentare cum ar fi cele amenajate pentru consumul 
oxigenului; 

 utilizarea unor materiale cum ar fi cenuşi zburătoare care constituie un produs 
secundar al centralelor termoelectrice pe bază de cărbune (Mintia/Deva) şi care ar 
putea avea efecte benefice în neutralizarea sterilelor de procesare şi a rocilor sterile, 
sau soluri aduse din alte zone perturbate (cum ar fi Roşia Poieni) în cazul în care 
intervine necesitatea unor cantităţi suplimentare de material cu caracteristici 
geochimice similare.  

 
4.5.5 Sinteza suprafeţelor acoperite şi necesarul de materiale 
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Pe baza criteriilor de proiectare descrise mai sus, în Tabelul 4-10 este prezentată o 
sinteză a zonelor care vor fi acoperite, împreună cu materialele care vor fi necesare (sol, sol 
vegetal). 
 
Tabel 4-10. Sinteza suprafeţelor cu deşeuri minier care vor fi acoperite şi materialele 

necesare pentru amenajarea cuverturilor 
 

  Grosimea stratului acoperitor   
 Suprafaţa ocupată Sol Sol vegetal Volum solVolum sol vegetal

Amenajare (m²) (m) (m) m³ m³ 
Cariera Cetate  52.227 0,2 0,1 10.445  5.223 
Cariera Cârnic  385.971 0,2 0,1 77.194  38.597 
Cariera Orlea  299.630 0,2 0,1 59.926  29.963 
Cariera Jig  182.881 0,2 0,1 36.576  18.288 
Halda de roci sterile Cetate *** 368.804 0,2 0,1 73.761  36.880 
Halda de roci sterile Cârnic *** 1.390.059 0,2 0,1 278.012  139.006 
Barajul sistemului iazului de decantare 438.246 0,2 0,1 87.649  43.825 
Bazinul sistemului iazului de decantare 3.122.674 1,1** 0,1 3.434.942  312.267 
Total 6.240.493   4.058.505 624.049 

* estimări minime actuale 
** din care 0,3 m, silt argilos compactat 
*** Se presupune că întregul volum de material din depozitele de roci sterile va fi haldat în stivă. 
 
Tabel 4-11. Volume de sol vegetal şi sol depozitate (Cifrele sunt luate din Planul de 

management al deşeurilor) 

 Sol Sol vegetal 

Volumul depozitat 3.893.061 1.041.512 

4.6 Strategia de gospodărire a apelor  

4.6.1 Generalităţi 
 

Strategia de gospodărire a apelor pe durata exploatării este descrisă în detaliu în 
Planul de gospodărire a apelor şi control al eroziunii, precum şi în Capitolul 4.1 din Raportul 
la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului, fiind redată numai pe scurt în capitolele 
următoare, pentru comparaţie. Această strategie se bazează pe consideraţiile privind 
gospodărirea apelor elaborate de MWH.cxvii Diversele etape ale acestei strategii din faza de 
exploatare până în faza de post-închidere sunt ilustrate în figura 5.18-1. 

Cerinţele de gospodărire a apelor se vor reduce după încetarea exploatării şi 
procesării minereurilor. La închidere, atât fluxurile de apă tehnologică cât si cele de apă 
menajeră vor fi eliminate. Generarea de ape uzate acide va fi de asemenea redusa, datorită 
eliminării stivei de minereu sărac care va fi procesat, închiderii haldelor de depozitare a 
rocilor sterile potenţial generatoare de ape acide, şi acoperirii iazului de decantare. Cu toate 
acestea, ape acide pot continua să fie generate la nivelul haldelor. Anumite porţiuni din 
pereţii carierelor şi lucrările miniere subterane pot fi de asemenea surse de generare a 
apelor acide. În ansamblu, odată cu implementarea unor masuri de control al acestor surse 
(de exemplu, acoperirea rocilor sterile şi a sterilelor de procesare), volumul net de ape acide 
este estimat a fi la un nivel inferior celui existent (deoarece acestea sunt determinate de 
existenţa a mai multor surse difuze de mici dimensiuni, majoritatea cărora vor fi eliminate de 
Proiect). Toate apele acide, vor fi gospodărite astfel încât să nu afecteze calitatea apei din 
aval. 
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O altă problemă legată de calitatea apei la închidere va fi reprezentată de exfiltraţiile 
active pe termen lung din sterilele de procesare depozitate în iazul de decantare. Într-o 
oarecare măsură, calitatea apei va continua după toate probabilităţile să reflecte compoziţia 
chimică a apei din iaz pentru mulţi ani după închidere. Este posibil ca exfiltraţiile să conţină 
concentratii mai scăzute de cianuri datorita proceselor de degradare: complexare, 
precipitare, adsorbtie. Debitul acestor exfiltraţii va scădea treptat, pe măsura consolidării 
sterilelor de procesare şi asecării lor, însă pentru un anumit număr de ani, va fi necesară 
aplicarea aceluiaşi nivel de epurare. În plus, concentraţiile unor compuşi ai azotului (de 
exemplu, NO3, NH4, CN), ale calciului sau sulfatului, sau ale anumitor metale, ar putea 
constitui o problemă, şi vor trebui evaluate în raport cu limitele admisibile pentru descărcare. 

Din acest motiv, vor fi amenajate celule de epurare semipasivă care vor avea în 
vedere calitatea exfiltraţiilor din sistemul iazului de decantare la închidere (a se vedea 
Capitolul 4.4.5.3); acest sistem de epurare semipasivă va fi construit în timpul fazei de 
operare, când exfiltraţiile vor fi repompate în iazul de decantare şi recirculate in procesul 
tehnologic odata cu apa decantata in iaz. Se prevede ca aceasta instalatie sa fie construita 
in ultimii trei ani de operare, pentru a permite o testare corespunzătoare înainte de 
închidere.  Sisteme similare de epurare a efluenţilor din sterile de procesare ale unor 
exploatări miniere aurifere, sunt recunoscute în Uniunea Europeană ca fiind tehnologii 
verificate, conform celor arătate în documentul PIRAMID Engineering Guidelines for the 
Passive Remediation of Acidic and/or Metalliferous Mine Drainage and Similar 
Wastewaters.cxviii 

În rezumat, ca rezultat al efluenţilor acizi şi al exfiltraţiilor din iazul de decantare în 
momentul închiderii, va fi necesară gospodărirea apelor din bazinele văilor Roşia si Corna. 
Strategia principală va continua să fie cea a devierii apelor nepoluate în jurul zonei 
Proiectului şi colectarea/epurarea, în funcţie de necesităţi a apelor afectate de Proiect. La 
închidere, majoritatea surselor de ape acide care afectează în prezent văile Roşia şi Corna, 
vor fi eliminate, iar strategia de gospodărire a apelor se va axa în principal pe amenajările 
construite sau afectate în urma derulării Proiectului. Avantajul acestei strategii este 
accentuat de faptul că amenajările aferente Proiectului au caracteristici cunoscute, amprize 
şi limite clare, ceea ce va simplifica elaborarea oricărei scheme de gospodărire şi epurarea a 
apelor. 

O componentă importantă a acestei strategii pentru toate amenajările, o constituie 
controlul surselor care rezultă în urma activităţilor de închidere. De exemplu, cuverturile care 
vor fi instalate pe sistemul iazului de decantare şi în porţiunile ocupate de materiale potenţial 
generatoare de ape acide din haldele de roci sterile, vor reduce accesul apei şi oxigenului la 
materialele depozitate în aceste amenajări, reducând astfel generarea şi transportul oricăror 
efluenţi acizi. Un astfel de control al surselor nu va fi însă complet eficient din punct de 
vedere al atenuării imediate a exfiltraţiilor, fiind necesară o gospodărire pe termen lung a 
apelor din bazinele văilor Roşia şi Corna. Strategia de gospodărire a apelor în momentul 
închiderii, pentru cele două bazine este prezentată în Capitolele 4.6.2 şi 4.6.3, de mai jos. 

Un component important al schemei de gospodărire a apelor din lacul de carieră, îl 
constituie inundarea accelerată a carierei. Această inundare va reduce potenţialul de 
generare a apelor acide prin submersia rocilor susceptibile de a genera astfel de emisii, 
asigurând în acelaşi timp continuitatea lucrărilor de închidere, astfel încât să se evite o 
perioadă foarte lungă între închiderea amplasamentului şi finalizarea formării lacului. 
Inundarea va fi accelerată prin utilizarea supernatantului rămas în iazul de decantare în 
momentul închiderii (cu condiţia ca cianurile ramase in iaz să fie degradate natural sau 
eliminate prin procedee adecvate, conform celor precizate in Sectiunea 4.4.5.2). Un 
beneficiu suplimentar al acestei strategii este facilitarea închiderii suprafeţei iazului de 
decantare mai devreme decât ar fi altfel posibil..  

Trebuie menţionat că exfiltraţiile din haldele de steril Cetate şi Cârnic sunt tratate 
colectiv ca "exfiltraţii din halde", deoarece acestea vor fi gospodărite în acelaşi mod. În 
perioada de exploatare şi la închidere, înainte de instalarea cuverturii, exfiltraţiile din ambele 
halde sunt colectate şi epurate în staţia de epurare a apelor acide de mina, fiind descărcate 
apoi în mediu, conform prevederilor Planului de gospodărire a apei şi control al eroziunii. În 
fazele ulterioare, dacă închiderea este completă, este foarte posibil ca nici unul dintre cele 
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două fluxuri de exfiltraţii să mai necesite epurare, acestea putând să fie descărcate direct în 
valea Corna (halda Cârnic) şi respectiv, în valea Roşia (halda Cetate).  

Principalele fluxuri care urmează să fie epurate pe durata fazei de închidere şi post-
închidere sunt sintetizate în tabelul 4-12. În tabel sunt redate pentru comparaţie, debitele 
estimate pentru faza de exploatare. 
 
Tabel 4-12. Fluxuri care urmează a fi epurate sau descărcate în fazele de operare, 

închidere şi post-închidere (media, în m³/oră).cxix 
Flux* Faza de 

operare 
(Media anilor 

1-16) 

Faza de 
închidere 

(Anii 18-21) 

Faza de post-
închidere 

Observaţii 

De la barajul Cetate la 
staţia de epurare a 
apelor acide de mina 
(#27) 

280 m³/oră 221 m³/oră 221 m³/oră Estimare prudentă pentru faza de post-
închidere 

Iazul de retenţie al 
haldei Cârnic la staţia 
de epurare a apelor 
acide de mina (#31) 

32 m³/oră 0 0 Epurare necesară până la închiderea 
carierei Cârnic, în anul 12 

Iazul de retenţie al 
haldei Cârnic spre 
valea Corna 
(#41) 

13 m³/oră 44 m³/oră 44 m³/oră Descărcarea începe după închiderea 
haldei Cârnic în anul 12 

Iazul secundar de 
retenţie către bazinul 
de recuperare al 
iazului de decantare 
(#19) 

54 m³/oră - - Pompare către staţia de epurare a 
apelor acide de mina şi către sistemul 
de epurare secundar a cianurilor, 
numai după precipitaţii extreme, în 
cazul în care iazul trebuie golit 

Iazul secundar de 
retenţie către staţia de 
epurare a apelor acide 
de mina (#19) 

- 77 m³/oră 68 m³/oră 
(presupunând  
200 mm/an 
infiltraţii prin 
cuvertură) 

Incluzând eliminarea cianurilor în 
sistemul de epurare secundar 

Bazinul de recuperare 
al iazului de decantare 
către cariera Cetate 

- 2-3 milioane 
m³ 

- Nu se generează reziduuri, doar 
epurare cianuri prin procesul 
INCO/peroxid (sau degradare naturală)

Epurare in statia de 
epurare a apelor acide 
de mina /în lacul de 
carieră 

- 1000 1000  

* Numerele din paranteze se referă la Schema bilanţului apeicxx care este de asemenea parte a 
Planului de gospodărire a apelor şi control al eroziunii şi a Capitolului 4.1 din Raportul la 
Studiul EIM 

 
Următoarele diagrame prezintă principalele trăsături ale strategiei de gospodărire a 

apelor, şi anume care sunt principalele fluxuri de apă avute în vedere. Din acest motiv, 
diagramele nu înfăţişează detalii cum ar fi iazul de retenţie a exfiltraţiilor Cârnic. 
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Figura 4.3. Gospodărirea apelor în faza de operare 
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Figura 4.4. Gospodărirea apelor în etapele de întrerupere temporară a activităţii 
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Figura 4.5. Gospodărirea apelor în faza de închidere 
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Figura 4.6. Gospodărirea apelor în faza de post-închidere 
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4.6.2 Strategia de gospodărire a apelor în valea Roşia  
 
4.6.2.1 Condiţii normale de operare  
 

 Apele din zonele perturbate ale văii Roşia (cariere, halde de roci sterile, galeria 714, 
stiva de minereu sărac) vor fi pompate direct din aceste zone sau vor fi colectate la 
barajul Cetate şi pompate către staţia de epurare a apelor acide de mina; 

 Ape de şiroire din zonele necontaminate vor fi deviate în jurul barajului Cetate şi 
descărcate în valea Roşia; 

 Debitele de efluenţi estimate să ajungă la staţia de epurare a apelor acide de mina în 
anii 1 până la 7 vor fi de aproximativ 400 m³/oră; 

 Debitele pentru anii 7 la 16 sunt estimate în jurul a  650 m³/oră; 

 Apele acide vor fi tratate in statia de epurare ape acide de mina si vor îndeplini 
criteriile prevăzute de NTPA 001/2005; 

 În bazinul văii Roşia nu vor fi gospodărite în mod normal ape uzate cu conţinut de 
cianuri.  

 Descărcările de ape în valea Roşia se vor conforma normelor NTPA 001/2005. 
Aceste descărcări vor fi utilizate pentru a menţine bilanţul apei şi pentru a 
suplimenta, în funcţie de necesităţi, debitele biologice salubre în valea Roşia. 

 
4.6.2.2 Evenimente cu precipitaţii abundente  
 

 Iazul Cetate va fi operat la un nivel suficient de coborât pentru a pentru a permite 
tamponarea eventualelor ape acide din bazin cu ape meteorice, în vederea 
conformării la standardul NTPA001/2005. Rezultatele modelării arată că aceste limite 
se pot atinge, excepţie făcând numai pH-ul. Cu toate acestea, canalul de deversare 
şi faţa barajului, vor fi construite din calcare care vor ajusta valorile pH-ului în timpul 
precipitaţiilor, astfel încât fluxul din canalul deversor va fi compatibil cu standardul 
NTPA001/2005, chiar şi în ceea ce priveşte pH-ul. 

 Staţia de epurare a apelor acide de mina va continua să funcţioneze într-un regim 
specific condiţiilor normale de operare.  Se presupune că această staţie va opera la 
capacitatea maximă pentru a reduce acumulările de ape meteorice din sistemul de 
gospodărire a apelor.  

 In eventualitatea necesitatii de descarcare in mediu a apei din iazul de decantare, va 
fi  necesară (daca dilutia naturala nu asigura cerinta de calitate) utilizarea unui sistem 
de rezervă pentru epurarea cianurilor (a se vedea Capitolul 4.6.3). 

  
 
4.6.2.3 Întrerupere temporară a activităţii 
 

 Pe durata întreruperii temporare a activităţii, iazul Cetate, staţia de epurare a apelor 
acide de mina şi sistemul secundar de epurare vor rămâne în funcţiune. În plus, iazul 
de colectare Cârnic şi sistemul de pompare, vor rămâne operaţionale. 

 În funcţie de etapa din Proiect aflată în desfăşurare, în cariere ar putea fi disponibil 
un volum de stocare suplimentar, permiţând mai multă flexibilitate în gospodărirea 
apelor. 

 
4.6.2.4 Închidere 
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 În faza de închidere, staţia de epurare a apelor acide de mina va rămâne în 
funcţiune. Se va stabili dacă amplasamentul acestei staţii va rămâne acelaşi sau va fi 
mutat în apropierea carierei Cetate. Staţia va epura toata apa colectata în spatele 
barajului Cetate. 

 În vederea accelerării inundării carierei Cetate, apele nepoluate din sistemul de 
drenaj de suprafaţă, apele din iazul de decantare (cu CNtot în limitele standardului 
NTPA 001/2005) şi apa epurata din iazul Cetate, vor fi pompate în cariera Cetate. 

 Exfiltraţiile colectate în iazul Cetate vor fi epurate într-o serie de celule construite în 
aval de baraj. Dacă efluenţii rezultaţi din celulele de epurare biologică nu vor întruni 
criteriile impuse pentru concentraţiile de calciu şi/sau ion sulfat, vor fi pompati în lacul 
de cariera Cetate sau la staţia de epurare a apelor acide de mina. 

 Va fi instalat un sistem suplimentar de epurare, prin adăugare de var din statia de 
epurare ape acide de mina şi recircularea intregului sistem apos rezultat la cariera 
Cetate... Sistemul suplimentar de epurare va asigura, daca este cazul, neutralizarea 
apei din lacul de carieră.  

 Nămolul de la staţia de epurare a apelor acide de mina, care va contine in principal 
Gips/Ettringit, va fi depozitat în iazul de decantare, pe toata perioada cat acesta va fi 
in operare. La inchiderea iazului, nămolul va fi pompat în cariera Cetate. Aici, solidele 
depozitate sub apa nu vor fi afectate de procese de oxidare şi leşiere. 

 Un portal instalat în galeria 714, dotat cu un sistem de evacuare, va permite în caz 
de necesitate, o descărcare controlată din lacul de carieră şi din lucrările miniere 
subterane. 

 Iazul Cetate va fi menţinut la un nivel suficient de coborât pentru a permite apelor de 
şiroire să dilueze apa din iaz, în vederea conformării la standardul NTPA001/2005. 
Singurul parametru pentru care nu vor putea fi satisfăcute aceste limite, este pH-ul. 
In acest scop, canalul deversor si paramentul aval  al barajului au fost acoperite cu 
calcar, asigurand corectia pH-ului,. 

 Pe durata umplerii lacului de carieră, descărcările în mediu vor fi reduse la limita 
necesităţii de a menţine debitele biologice salubre ale vaii Rosia. 

 
4.6.2.5 Post-închidere 
 

 Barajul Cetate va fi străpuns în anul 19 pentru a minimiza monitorizarea acestei 
construcţii. Apa care se va scurge în valea Roşia din cariera inundată Cetate şi din 
lucrările miniere subterane va fi colectată într-un mic iaz amplasat în spatele barajului 
străpuns. Aceste ape vor fi epurate într-un sistem de lagune sau vor fi pompate la 
staţia de epurare a apelor acide de mina, în cazul în care calitatea efluenţilor din 
lagune nu va întruni criteriile impuse de standardul NTPA 001/2005. 

 Iazul Cetate va fi menţinut la un nivel suficient de coborât pentru a permite apelor de 
şiroire să dilueze apa din iaz, în vederea conformării la standardul NTPA001/2005. 
Singurul parametru pentru care nu vor putea fi satisfăcute aceste limite, este pH-ul. 
In acest scop, canalul deversor si paramentul aval  al barajului au fost acoperite cu 
calcar, asigurand corectia pH-ului, 

 Un portal instalat în galeria 714, dotat cu un sistem de evacuare, va permite în caz 
de necesitate, o descărcare controlată din lacul de carieră şi din lucrările miniere 
subterane. 

 Porţiunea din galeria 714 situată în aval de portal, va colecta exfiltraţiile din lacul de 
carieră şi le va dirija către iazul Cetate. 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Planul de management pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului 

 

 
Secţiunea 4: Descrierea proiectului 

Pagina 62 din 143 

 Sistemul de lagune (celule de epurare semi-pasivă) proiectat  pe baza rezultatelor 
testelor efectuate în perioada de pre-închidere, va fi construit şi funcţional. 

 Dacă se constată că sistemul de lagune nu are capacitatea de a produce efluenţi ale 
căror caracteristici să se situeze în limitele impuse de standardul NTPA001/2005, 
apa va  putea fi pompată înapoi la staţia de epurare a apelor acide de mina şi 
descărcată apoi în mediu. 

 
4.6.3 Strategia de gospodărire a apelor în valea Corna 
 
4.6.3.1 Condiţii normale de operare 
 

 Exfiltraţiile din sistemul iazului de decantare vor fi colectate în iazul secundar de 
retenţie. Acest iaz va fi dotat cu un bazin de aspiraţie având rolul de a coborî nivelul 
hidrostatic. 

 În aval de barajul secundar de retenţie va fi instalată o linie de trei până la cinci puţuri 
de monitorizare pentru a confirma dacă apa din iazul de decantare este într-adevăr 
reţinută de sistemul de colectare a exfiltraţiilor. Dacă în puţurile de monitorizare sunt 
detectaţi componenţi specifici iazului de decantare, recuperarea apei subterane va 
deveni o componentă a sistemul de colectare a exfiltraţiilor. 

 Exfiltraţiile din iazul secundar de retenţie (şi/sau din puţurile de recuperare) vor fi 
pompate înapoi în iazul de decantare/recuperare pentru a fi recirculate în procesul 
tehnologic. 

 Se estimează că sterilele de procesare evacuate vor conţine între 10 şi 15 mg/l 
cianuri totale (a se vedea tabelul 4-8). În iazul de decantare se va produce o 
degradare naturală a cianurilor reducând concentraţia în supernatantul din iazul de 
recuperare/decantare şi într-o mai mică măsură, în porii masei de sterile de 
procesare. 

 Apele de şiroire şi exfiltraţiile din halda de roci sterile Cârnic vor fi colectate în iazul 
de retenţie Cârnic de unde vor fi dirijate către iazul de decantare. Aceasta se va 
produce numai dacă apele nu sunt afectate semnificativ de aciditate. În caz contrar, 
exfiltraţiile şi apele de şiroire vor fi captate şi pompate la staţia de epurare a apelor 
acide de mina. 

 Debitele biologice salubre vor fi menţinute utilizând efluenţi epuraţi de la staţia de 
epurare a apelor acide de mina, care respectă limitele impuse de NTPA 001/2005, 
şi/sau apă proaspată, în funcţie de necesităţi. 

 
4.6.3.2 Evenimente cu precipitaţii abundente 
 

 Iazul/bazinul de aspiraţie al sistemului secundar de retenţie va fi menţinut la un nivel 
foarte coborât, datorită necesităţii de a acţiona ca un sifon hidraulic. 

 În timpul unui eveniment de precipitaţii, în iazul secundar de retenţie, va exista 
suficientă diluţie a cianurilor şi a altor componenţi specifici iazului de decantare, 
pentru a permite deversarea în pârâul Corna, respectând în acelaşi timp standardul 
NTPA 001/2005. Acest calcul a fost făcut utilizând o presupunere prudentă că 
exfiltraţiile vor fi asemănătoare din punct de vedere calitativ cu apa din iazul de 
decantare. De fapt, atenuarea exfiltraţiilor va avea drept rezultat formarea în iazul 
secundar de retenţie a unor concentraţii mai scăzute. 

 Barajul iazului de decantare va asigura o capacitate de stocare pentru apele de 
şiroire de pe întreg cuprinsul bazinului hidrologic, pentru două evenimente extreme 
de tipul inundaţiei maxime probabile (2,7 Mm3).  
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 Apele de şiroire necontaminate provenite de la halda de roci sterile Cârnic vor fi 
lăsate să se acumuleze în iazul de decantare. Dacă aceste ape sunt afectate de 
aciditate, vor fi pompate către staţia de epurare a apelor acide de mina. Dacă apele 
de precipitaţie acumulate în perimetrul Cârnic vor depăşi capacitatea de retenţie a 
iazului şi şanţurilor, acestea vor fi dirijate către iazul de decantare. Aceste fluxuri sunt 
cuantificate pe baza calculelor privind inundaţia maximă probabilă. 

 Va fi folosit sistemul de epurare secundara a apelor cu concentraţii scăzute de 
cianuri, în vederea conformării la standardul NTPA 001/2005 privind cianurile (0,1 
mg/l cianuri totale).  

 
 
4.6.3.3 Întrerupere temporară a activităţii 
 

 Recircularea apei din iazul de recuperare va fi oprită. Iazul de recuperare va creşte 
ca urmare a unui bilanţ pozitiv al apei. Cu toate acestea, datorită unei rezerve mari a 
capacităţii de colectare, iazul va avea o capacitate suplimentară peste cea necesară 
stocării precipitaţiilor dintr-un eveniment meteorologic extrem. Această capacitate în 
exces va depinde de faza curentă a proiectului şi de necesarul de asigurare a 
capacităţii de stocare pentru ape meteorice. 

 Pe durata întreruperii temporare a activităţilor miniere, va exista o capacitate 
suficientă în iazul de recuperare pentru a colecta exfiltraţiile din sistemul secundar de 
retenţie, timp de mai mulţi ani. De exemplu, la o rată de exfiltraţie de aproximativ 
400.000 m³/an şi o capacitate de stocare a iazului de decantare echivalentă cu 
volumul corespunzător unui eveniment de tipul inundaţiei maxime probabile (2,7 
milioane m³), va dura şapte ani pentru a acumula în iazul de recuperare un astfel de 
volum echivalent inundaţiei maxime probabile. 

 Odată atins nivelul maxim de stocare în iaz, apa va trebui epurată şi deversată prin 
intermediul sistemului secundar de epurare (a se vedea Capitolul 4.4.5.2) care va 
asigura eliminarea cianurilor la un nivel compatibil celui impus de NTPA 001/2005, 
înainte de descărcarea în mediu. 

 Exfiltraţiile colectate în sistemul secundar de retenţie vor continua să fie pompate în 
iazul de decantare/recuperare. 

 Capacitatea de tratare secundara a apelor cu continut redus de cianuri precum si 
statia de epurare a apelor acide de mina va continua să fie disponibilă, în vederea 
corectării, în funcţie de necesităţi, a bilanţului apei. 

 Deoarece există suficientă capacitate în iazul de decantare, gospodărirea apelor în 
valea Corna pe durata unei întreruperi temporare a activităţii, nu constituie o 
problemă. Va fi suficient timp pentru a decide implementarea închiderii finale sau 
reluarea exploatării. 

 Exfiltraţiile şi apele de şiroire provenite de la halda de roci sterile Cârnic vor fi lăsate 
să se acumuleze în iazul de decantare, dacă acestea vor avea caracteristici 
compatibile cu repornirea procesului tehnologic. În caz contrar, apele de şiroire şi 
exfiltraţiile vor fi dirijate către staţia de epurare a apelor acide de mina. 

 Dacă în aval de barajul secundar de retenţie funcţionează deja un sistem pilot de 
lagune de epurare semipasivă, acesta va fi menţinut în funcţiune. 

 
4.6.3.4 Închidere 
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 Apa din iazul de recuperare va fi pompată în cariera Cetate (după eliminarea oricăror 
urme de cianuri reziduale, la nivele de concentraţie compatibile cu limitele impuse de 
NTPA 001/2005) pentru a facilita formarea lacului. 

 Exfiltraţiile colectate în sistemul secundar de retenţie vor continua să fie pompate în 
iazul de decantare, câtă vreme acesta va exista. Odată cu desfiinţarea iazului de 
decantare, apele de exfiltraţie vor fi pompate spre carieră. În funcţie de necesităţi, 
apele vor fi epurate înainte de descărcarea lor în lacul de carieră. În mod alternativ, 
aceste ape pot fi epurate prin intermediul unor celule semipasive amplasate în aval 
de iazul secundar de retenţie, şi descărcate în pârâul Corna. 

 În cariera Cetate există suficientă capacitate de stocare pentru a cuprinde volumul 
iazului secundar de retenţie. 

 Se estimează că nivelul concentraţiilor de cianuri va scădea rapid după oprirea 
procesării minereului: 

• Va exista un grad de diluţie datorita amestecarii apelor meteorice cu cele din 
iazul de recuperare (proporţia va depinde de volumul iazului la închidere); 

• În plus, în iazul de recirculare se va manifesta un proces accelerat de 
degradare a cianurilor datorită aerării şi acţiunii radiaţiilor ultraviolete;  

• Pe baza acestor mecanisme, se estimează că nivelul concentraţiilor de CNtot 
va scădea la 0,1 mg/l în mai puţin de un ancxxi, în conformitate cu rezultatele 
modelării numerice a cianurilor din documentul Engineering Review 
Reportcxxii. Într-o estimare mai prudentă, se poate presupune o perioadă de 3 
ani pentru ca cianurile să ajungă la un nivel de concentraţie de sub 0,1 mg/l, 
conform concluziilor obţinute din modelarea numerică2. 

 În cazul în care cianurile nu se degradează suficient de rapid pentru a se obţine un 
nivel acceptabil al concentraţiilor înainte ca apele sa fie pompate către lacul de 
carieră Cetate, va fi pus în funcţiune sistemul secundar de epurare a apelor cu 
continut redus de cianuri, pentru a obţine nivelul limită de 0,1 mg/l CNtot. Principalele 
opţiuni tehnologice pentru astfel de modificări, precum şi pentru alternativa preferată 
în acest moment, sunt descrise în Capitolul 4.4.5.2. 

 Dacă exfiltraţiile din halda de roci sterile Cârnic indeplinesc cerintele de calitate,  vor 
fi deversate în bazinul văii Corna. In caz contrar, vor fi pompate în lacul de carieră 
Cetate unde vor fi supuse unui proces de epurare in situ sau prin intermediul staţiei 
de epurare a apelor acide de mina (mai cu seamă dacă nu au fost instalate sistemele 
de acoperire pentru porţiunile de material potenţial generator de ape acide, haldat în 
margine, cu rolul de a reduce admisia apei şi oxigenului).  

 
4.6.3.5 Post-închidere 
 

 Iazul de recuperare nu va mai fi activ în perioada de post-închidere 

 Apele de şiroire din bazinul hidrografic vor fi dirijate în jurul iazului de decantare şi 
deversate în valea Corna, în aval de sistemul secundar de retenţie. 

 Lagunele de epurare semipasivă care au servit pentru încercări, vor fi finalizate 
pentru a permite funcţionarea pe termen lung. După toate probabilităţile, odată cu 
acoperirea sterilelor de procesare şi reducerea ratei de exfiltraţie, suprafaţa ocupată 
de lagune va putea fi diminuată. 

                                                 
 
 
 
2  A se vedea pagina 10, punctul 1 din Raportul de modelare elaborate de Elbow Creek şi pagina 26 din Raportul privind 
geochimia şi calitatea apei din sistemul iazului de decantare, elaborate de MWH (ambele făcând parte din Anexa F a Raportului 
de analiză a proiectului tehnic), 
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 În final, barajul secundar de retenţie va putea fi străpuns pentru a reduce la minimum 
necesarul de efectuare a monitorizării. Exfiltraţiile vor fi colectate într-un bazin de 
aspiraţie sau într-un mic iaz. 

 Apele de exfiltraţie din iazul sistemului secundar de retenţie vor fi pompate în carieră, 
după eliminarea cianurilor, daca e cazul. 

 Ansamblul celulelor de epurare semipasivă din aval de sistemul secundar de 
retenţie, va fi menţinut în stare de funcţiune şi va fi optimizat pentru a permite 
deversarea exfiltraţiilor în pârâul Corna, când inundarea carierei va fi completă. 

 Dacă sistemul de epurare semipasivă nu va fi capabil să genereze efluenţi cu o 
calitate compatibilă celei impuse prin standardul NTPA 001/2005, apele vor fi 
pompate înapoi la staţia de epurare a apelor acide de mina şi descărcate apoi în 
mediu. 

 Dacă va fi necesar, sistemul de eliminare secundară a cianurilor va fi menţinut în 
funcţiune, pentru a obţine nivele de concentraţii conforme cu limitele de 0,1 mg/l 
CNtot impuse  de NTPA 001/2005. 

 Odată cu acoperirea haldei de roci sterile Cârnic, apele de şiroire necontaminate vor 
fi dirijate către pârâul Corna. Volumul exfiltraţiilor va fi mult redus. Dacă se constată 
apariţia unor volume sau caracteristici care reclamă o gospodărire suplimentară, 
aceste ape vor fi pompate în carieră. Date fiind însă strategia de segregare a 
deşeurilor, metodele de haldare în stivă şi caracteristicile de proiectare ale stratului 
acoperitor depus peste porţiunile ocupate de materiale potenţial generatoare de ape 
acide, haldate în margine, o astfel de eventualitate este improbabilă. 

 

4.7 Estimarea duratei activităţilor de închidere şi post-închidere 

 
4.7.1 Estimarea duratei unor activităţi separate 
 
Planificarea fazei închidere a activităţilor miniere, după finalizarea exploatării rezervelor 
economice, implică o estimare a duratei acestor activităţi de închidere, cum ar fi cea de 
epurare pe termen lung în perioada de post-închidere. Pentru claritate, se va face o 
distincţie între perioada de închidere şi cea de post-închidere3. Aceste etape pot fi diferite 
pentru fiecare amenajare de pe amplasamentul minier: 
 

 Perioada de închidere începe când o anumită facilitate încetează să mai funcţioneze 
conform scopului său iniţial şi se sfârşeşte când aceasta a fost îndepărtată, refăcută 
sau transferată pentru utilizare ulterioară sau a când amenajarea a ajuns în stadiul 
fizic final de evoluţie. 

 Anumite facilităţi, instalaţii sau obiecte pot avea o perioadă de post-închidere 
caracterizată prin activităţi continue cum ar fi epurarea apei sau întreţinere, chiar 
dacă starea fizică a obiectului este stabilă. 

 
O estimare a timpului necesar epurării oricăror efluenţi de pe un amplasament minier, 

dintr-o carieră inundată sau iaz de decantare, etc. este de regulă, caracterizată de un grad 
considerabil de incertitudine, mai ales dacă nu se cunosc compoziţiile exacte ale efluenţilor 

                                                 
 
 
 
3  Această distincţie între închidere şi post-închidere a fost făcută din raţiuni pur tehnice. În reglementările Uniunii Europene (de 
exemplu, în Directiva 2006/21/EC privind deşeurile miniere) nu există o distincţie clară între aceste două faze. 
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şi trăsăturile surselor de contaminare sau rutele de propagare ale acestora, aşa cum se 
întâmplă de regulă înaintea construcţiei sau exploatării din cadrul unui proiect minier. 
 

Cu toate acestea, pe baza unor presupuneri simple şi prudente, de natură să 
furnizeze cel puţin ordinul de mărime al duratelor la care se poate aştepta, se pot face 
anumite estimări aproximative. Există diferenţe semnificative între diverse elemente ale 
Proiectului (sistemul iazului de decantare, cariera inundată), astfel încât ele vor fi tratate 
separat în cele ce urmează. 
 
 
4.7.1.1 Supernatantul din sistemul iazului de decantare 
 

Calitatea apei supernatante din iazul de decantare este caracterizată conform unor 
criterii prudente în tabelul 4-8 şi tabelul 4-9. Un obiectiv de urmat este acela de a îndepărta 
apa de decantare din iaz cât mai repede cu putinţă, pentru a obţine următoarele: 

 
 stabilizarea suprafeţei sterilelor de procesare care va putea suporta apoi accesul 

utilajelor grele necesare pentru instalarea sistemului de acoperire; 

 accelerarea inundării carierei Cetate şi scufundarea suprafeţelor potenţial 
generatoare de ape acide. 

 
Deşi calitatea generală a apei din carieră şi cea a apei supernatante din iazul de 

decantare sunt comparabile din punct de vedere al componenţilor principali, apa din iaz 
conţine cianuri, în timp ce apa din carieră, nu. Astfel, pomparea directă a apei supernatante 
din iazul de decantare, fără o eliminare prealabilă a cianurilor ar însemna o difuzie inutilă şi 
inacceptabilă a contaminanţilor către un alt corp de apă. Pentru a face faţă acestei situaţii, 
se pot aplica două strategii: 
 

 epurarea activă a apei supernatante din iazul de decantare (adică, eliminarea 
cianurilor) în timpul pompării acesteia către lacul de carieră, prin intermediul 
sistemului secundar de epurare a cianurii (a se vedea Capitolul  4.4.5.2). Această 
strategie nu implică restricţii din punct de vedere al timpului şi poate fi utilizată 
imediat după încetarea acumulării de sterile de procesare în iaz. 

 lăsarea unei perioade de aşteptare după încetarea descărcării de sterile de 
procesare în iazul de decantare, până când procesele de degradare a cianurii vor 
aduce nivelul de concentraţie al acestor compuşi în limitele impuse de standardul 
NTPA 001/2005, adică 0,1 mg/l. Calculele bazate pe modelări matematice, 
sintetizate în documentul Engineering Review Reportcxxiii, arată că procesele de 
degradare a cianurii sunt rapide, iar nivelul acceptabil de 0,1 mg/l CNtot va fi atins în 
numai câteva luni, după încetarea depozitării sterilelor de procesarecxxiv. Într-o 
estimare prudentă, timpul necesar obţinerii acestui nivel ar fi de aproximativ 3 ani. 

 
Ambele strategii sunt fezabile şi pot fi combinate pentru a oferi o soluţie optimă. În 

momentul de faţă se estimează că va fi necesară aplicarea strategiei de epurare activă a 
cianurilor. 
 
 
4.7.1.2 Exfiltraţiile din sistemul iazului de decantare 
 

Conform unor estimări foarte prudente, calitatea exfiltraţiilor din sistemul iazului de 
decantare în timpul şi la sfârşitul fazei de operare va fi aceeaşi cu cea a apei supernatante 
din iazul de decantare (tabelul 4-8 şi tabelul 4-9). Presupunând că oxidarea sterilelor 
potenţial generatoare de ape acide poate fi exclusă ca urmare a instalării unui strat 
acoperitor de tipul celui descris în Capitolul 4.5.3, şi care acţionează ca o barieră eficientă în 
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calea admisiei oxigenului, evoluţia în timp a calităţii apei din exfiltraţii va fi determinată în 
principal de următoarele: 
 

 timpul necesar apei din pori pentru a traversa prin corpul de sterile de procesare şi 
înlocuirii cu apă proaspătă; 

 procesele geochimice asociate corpului de sterile de procesare, cum ar fi sorbţia, 
reacţiile chimice sau dispersia, care conduc la scăderea concentraţiilor în exfiltraţii, în 
raport cu situaţia în care ar acţiona numai transportul hidraulic. 

 
Luarea în considerare numai a mecanismului de transport hidraulic ar constitui o 

estimare prudentă care ar conduce însă, la o supraestimare grosolană a perioadei necesare 
pentru îmbunătăţirea calităţii apei din exfiltraţii, astfel încât aceasta să se preteze la o 
epurare semipasivă prin intermediul sistemului cu lagune, şi să atingă în final, parametrii de 
calitate acceptabili pentru deversare în mediu, fără epurare suplimentară. Cu toate acestea, 
pentru scopurile Studiului de evaluare a impactului asupra mediului, va fi reţinută abordarea 
prudentă conform căreia, va fi necesară o epurare suplimentară. 

La sfârşitul fazei de operare şi pe parcursul primilor ani din faza de închidere, se 
estimează o rată de exfiltraţii de 77 m³/oră – pe baza modelelor de bilanţ al apei. Dacă 
această rată rămâne constantă, timpul necesar pentru spălarea unui volum de pori de 63 
milioane m³ este de ordinul a 90 de ani. Pentru ca exfiltraţiile să atingă nivelul de calitate 
necesar deversării fără epurare, este nevoie de cel puţin 3-4 astfel de cicluri de spălare, în 
condiţiile în care nu vor interveni procese suplimentare de dizolvare sau mobilizare în corpul 
sterilelor de procesare. Din acest model, rezultă că exfiltraţiile vor necesita epurare continuă 
pentru un timp îndelungat în viitor. 

Prin plasarea unui strat acoperitor pe suprafaţa sterilelor de procesare, volumul de 
exfiltrat colectat în sistemul secundar de retenţie va scădea, în timp ce durata specifică de 
spălare a corpului de sterile va creşte corespunzător. Se anticipează că prin aplicarea unei 
cuverturi de tipul celei descrise în Capitolul 4.5, rata de infiltraţie va ajunge la 10-25 % (sau 
80-200 mm/an) din precipitaţia anuală, cu o scădere corespunzătoare a ratei de exfiltrare. 
Astfel, cantitatea anuală de contaminanţi eliberaţi din sistemul iazului de decantare va fi mai 
redusă, dar timpul necesar aplicării metodelor de epurare pentru obţinerea unor nivele 
compatibile cu limitele impuse prin NTPA 001/2005 va creşte invers proporţional cu rata de 
infiltrare. 

 
4.7.1.3 Lacul de carieră Cetate  
 

Cariera Cetate va fi inundată în primul rând prin încărcare naturală, la care se vor 
adăuga: apa supernatantă şi apa din exfiltraţiile de la iazul de decantare, din care se vor fi 
eliminat cianurile şi exfiltraţiile de la haldele de roci sterile. Documentul Engineering Review 
Report estimează timpul necesar inundării la 8 ani, pentru a se atinge cota de 715 m 
deasupra nivelului mării (5 ani dacă se utilizează apă din iazul de decantare) şi 25-32 ani 
până când oglinda de apă va atinge 745 m deasupra nivelului mării.cxxv 

Dacă se presupune că procesul de generare a apelor acide pe pereţii carierei va 
înceta în momentul scufundării acestora în apa lacului, iar porţiunile rămase deasupra vor fi 
tratate corespunzător pentru a reduce potenţialul de generare a apelor acide (a se vedea 
Capitolul 4.3), atunci procesul dominant care va determina dependenţa de timp a 
concentraţiilor de contaminanţi va fi cel de diluare în volumul de apă corespunzător încărcării 
naturale. În lipsa aplicării unui procedeu de epurare in situ, variaţia concentraţiilor va urma o 
lege exponenţială de tipul c(t)=c(t=0) exp(-t/τ), în care constanta de timp τ va fi determinată 
de rata de reîncărcare pentru nivelul hidrostatic de echilibru şi pentru volumul carierei. 
Constanta de timp va fi de ordinul a 20 de ani – pe baza următoarelor presupuneri: 
 

 un volum efectiv inundat (incluzând volumul porilor, fracturilor şi lucrărilor miniere 
subterane) de 9,75 milioane m³ corespunzător nivelului de inundare de 745 m; 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Planul de management pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului 

 

 
Secţiunea 4: Descrierea proiectului 

Pagina 68 din 143 

 o rată maximă stabilă a debitelor care traversează cariera, sub 54 m³/oră (adică, 
volumul total de apă captat la barajul Cetate din zona de colectare)cxxvi. 

 
În realitate, debitul de apă subterană şi volumul de precipitaţii vor fi mai scăzute, 

astfel încât timpul necesar pentru un ciclu de spălare al carierei va fi mai mare. Apa din iaz 
va fi atins o calitate acceptabilă după schimbul câtorva volume de iaz, adică, după câteva 
decenii, timp în care se presupune că apa din carieră va necesita epurarea. 

Acest interval de timp va fi scurtat deoarece apa din carieră va fi epurată activ în 
timpul şi după finalizarea inundării, prin intermediul unei staţii de epurare bazată pe 
precipitare cu var. Aceasta semnifică faptul că debitele de curgere prin iaz vor creşte, în timp 
ce contaminanţii vor fi eliminaţi şi precipitaţi sub formă de nămol, în carieră. Pentru această 
staţie este luată în calcul o rată de epurare de 1000 m³/oră, timpul necesar epurării 
reducându-se la 2-3 ani. 

Aceste estimări se bazează pe presupunerea că după inundare, în carieră nu vor 
avea loc procese de dizolvare, şi că nu vor exista surse suplimentare de contaminanţi pentru 
apa din lac. În timpul fazei de operare, când se vor colecta mai multe date privind compoziţia 
mineralogică a rocilor din carieră, se va stabili dacă aceste procese pot fi prevenite în 
întregime sau dacă ele vor mai juca un anumit rol. Aceste date vor contribui de asemenea la 
optimizarea metodelor biologice şi/sau inginereşti de pasivizare a pereţilor carierei, astfel 
încât, în faza de închidere să se dispună de o strategie optimă privind epurarea apei din 
lacul de carieră. 

Trebuie reţinut faptul că lucrările miniere subterane vor continua să genereze ape 
acide, astfel încât tipul necesar pentru epurare apei colectate la barajul Cetate va fi 
determinat şi de influenţii proveniţi de la lucrările miniere subterane. În stadiul actual de 
cunoaştere, nu se poate estima cât timp va dura procesul de generare a apelor acide la 
nivelul lucrărilor miniere subterane nesaturate. Faptul că efluenţii acizi au fost observaţi 
pentru o perioadă lungă de timp, sugerează nevoia continuă de epurare a apelor de mină. 
Cu toate acestea, prin eliminarea majorităţii surselor de ape acide ca urmare a excavării în 
cadrul Proiectului, va exista o reducere substanţială a încărcăturii acide şi un timp de 
epurare mai scurt în raport cu situaţia actuală. 
 
4.7.1.4 Sinteza estimărilor privind intervalele de timp necesare închiderii şi post-

închiderii 
 

Tabelul următor redă în sinteză, estimările preliminare pentru perioadele de închidere 
şi post-închidere, definite în Capitolul  4.7.1: 
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Tabel 4-13. Estimări preliminare ale perioadelor de timp necesare pentru închidere 
şi post-închidere, în cazul mai multor obiective selectate 

Amenajare/instala
ţie 

Faza de închidere 
 

Faza de post închidere 
 

Observaţii 

Clădiri, echipament 
tehnic 
 

2 ani 10 ani – observarea gradului de 
succes al revegetării 

Se vor elimina dacă nu sunt 
necesare comunităţii locale; 
unele amenajări pot fi păstrate, 
de exemplu, staţia de epurare a 
apelor uzate menajere 

Eliminarea apei 
supernatante din 
iazul de decantare 
şi plasarea 
stratului acoperitor 

3 ani pentru 
îndepărtarea apei 
supernatante (în 
funcţie de rata de 
degradare a CNtot 
şi atingerea 
nivelelor de 0,1 
mg/l, în lipsa unor 
procedee de 
epurare active), 
2-10 ani pentru 
plasarea cuverturii  

2 ani pentru întreţinerea 
vegetaţiei pe stratul acoperitor, 
10 ani pentru observarea 
succesului revegetării stratului 
acoperitor, 
5-20 ani de monitorizare a 
proceselor de consolidare 

Estimările depind de proprietăţile 
geotehnice ale sterilelor de 
procesare şi de gradul de 

consolidare (a se vedea, de 
asemenea Capitolul 5.1.1) 

 
Ar putea fi necesară aplicarea 
unor măsuri corective dacă se 
constată instabilitatea cuverturii 
(pantelor) sau vegetaţiei 

Exfiltraţii prin 
corpul barajului 
iazului de 
decantare 

- 50-100 ani, debitele de curgere 
vor descreşte la câţiva ani după 
instalarea stratului acoperitor, 
monitorizare continuă a 
exfiltraţiilor timp de 10-20 ani 
Lagunele de epurare pasivă vor 
fi păstrate. 

 

Barajul iazului de 
decantare 

2 ani pentru 
reprofilare 

Durată dependentă de 
reglementările privind stabilitatea 
barajelor 

Pentru detalii, a se vedea Planul 
de management al sistemului 
iazului de decantare din 
ansamblul Planurilor de 
management de mediu şi social 

Cariere care 
urmează a fi 
rambleiate (Orlea, 
Jig, Cârnic) 

operaţia începe în 
faza de operare, 
prin umplerea 
carierelor finalizate 
cu roci sterile din 
carierele active 
(transfer de 
material minier) şi 
se termină în anul 
21 

2 ani pentru întreţinerea 
vegetaţiei de pe stratul 
acoperitor, 10 ani pentru 
observarea succesului 
revegetării 

Ar putea fi necesară aplicarea 
unor măsuri corective dacă se 
constată instabilitatea cuverturii 
(pantelor) sau vegetaţiei 

Cariera inundată 
(Cetate) 

25 ani (utilizând 
apă supernatantă 
din iazul de 
decantare) pentru 
atingerea cotei de 
745 m deasupra 
nivelului mării 
 

2-3 ani epurare pe uscat, în 
funcţie tehnologia folosită şi de 
rata de epurare (estimare: 1000 
m³/oră), 
2 ani de monitorizare a stabilităţii 
fizice a pereţilor de carieră până 
la activarea măsurilor de 
protejare a acestora 

Perioada necesară inundării este 
sensibil dependentă de condiţiile 
hidraulice, de permeabilitatea 
rocii gazdă şi de lucrările miniere 
subterane 

Halde de roci 
sterile 

Începe în faza de 
operare, şi se 
încheie în anul 12 

2 ani pentru întreţinerea 
vegetaţiei de pe stratul 
acoperitor, 10 ani pentru 
observarea succesului 
revegetării, 
10 ani de monitorizare continuă 
a calităţii apei 

Ar putea fi necesară aplicarea 
unor măsuri corective dacă se 
constată instabilitatea cuverturii 
(pantelor) sau vegetaţiei 

Epurarea apei 
colectate la barajul 
Cetate 

- În funcţie de proprietăţile 
hidraulice şi geochimice ale 
lucrărilor miniere subterane şi 
lacului de carieră, posibil câteva 
zeci de ani. Lagunele de epurare 
pasivă vor fi păstrate. 

Îmbunătăţire substanţială în 
raport cu situaţia existentă, 
datorită îndepărtării unei largi 
părţi din lucrările miniere 
subterane generatoare de ape 
acide 
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4.7.2 Perspectiva pe termen lung privind epurarea apei 
 

Parametrii care necesită epurare pe termen lung în perioada de post-închidere, sunt 
următorii 
 

 În valea Corna, exfiltraţii provenite din iazul de decantare; 
• compuşi ai azotului: NH4 (şi, puţin probabil, cianuri reziduale) 
• metale şi metaloizi: Mo, As 
• ioni majori Ca, SO4; 

 in valea Roşia, efluenţi din lucrări miniere subterane nesaturate şi din cariere; 
• aciditate (pH) 
• metale (Al, Fe, Cu, Zn, Ni) 
• ioni majori: SO4. 

 
Dintre acestea, pentru compuşii azotului, metale/metaloizi şi aciditate, există metode 

de epurare pasivă, necesitând nivele reduse de întreţinere şi costuri, care se încadrează în 
categoria  celor mai bune tehnici disponibilecxxvii.  

Pentru îndepărtarea ionului sulfat, sunt disponibile de asemenea, ratele de epurare 
(300...800 mmol/zi pe m³ în celule anaerobecxxviii). Suprafaţa necesară pentru lagunele de 
epurare este disponibilă în ambele văi, dar aplicarea practică a acestei tehnici este limitata 
de cantitatea de sulfuri şi sulf elementar care rezultă dintr-o încărcătură de aproximativ 1000 
kg/zi. 

Spre deosebire de calciu, nu sunt disponibile metode de epurare pasivă încadrabile 
în categoria celor mai bune tehnici disponibile şi care să permită obţinerea unor concentraţii 
compatibile cu limitele impuse de standardul NTPA 001/2005. Limitele la descărcare vor fi 
respectate prin utilizarea unor procedee convenţionale, de tipul celor mai bune tehnici 
disponibile (precipitarea cu etringit sau echivalente), descrise în Capitolul  4.4.5.1, atât timp 
cât autorizatiile acordate impun RMGC să facă acest lucru. 

Deşi în conceperea prezentului Plan nu au fost incluse astfel de presupuneri, se 
estimează  că practicile privind stabilirea standardelor de calitate a apei la descărcare ar 
putea fi armonizate cu cele utilizate în practica curentă din Uniunea Europeană, unde se 
stabilesc standarde specifice pentru fiecare amplasament. În cele mai multe ţări, standardele 
de descărcare pentru calciu şi ion sulfat sunt reglementate în scopul limitării durităţii 
permanente a apei captate pentru utilizatori industriali sau casnici situaţi în aval. Duritatea 
apei poate conduce la formarea de cruste (pe elementele de încălzire, vase) şi rezultă din 
prezenţa ionului sulfat şi a calciului. Toxicitatea ionului sulfat şi a calciului nu constituie o 
problemă, iar aceşti componenţi nu sunt incluşi în prevederile Articolului 18 al Directivei 
IPPCcxxix. 

În conformitate cu HELCOMcxxx şi IPPCcxxxi, definirea unei metode încadrabile în 
categoria celor mai bune tehnici disponibile, trebuie să ţină seama de fezabilitatea 
economică a unei tehnologii de epurare, limitele de timp impuse punerii sale în practică, 
natura şi volumul efluenţilor avuţi în vedere şi efectele acestora în raport cu un nivel general 
înalt de protecţie a mediului. Consumul de resurse (reactivi de epurare, spaţii de depozitare 
a deşeurilor rezultate, energie) necesar eliminării ionului sulfat şi a calciului, este 
considerabil, sugerând că pe termen lung, opţiunea de a renunţa la eliminarea acestor 
componenţi, ar putea fi asimilabilă celor mai bune tehnici disponibile. 

În conformitate cu Directiva cadru privind apa (WFD)cxxxii, Statele membre vor stabili 
un plan de management pentru bazine hidrografice (Articolul 13) bazat pe principiul 
conducător al Directivei Cadru a Apei de a "promova utilizarea durabilă a apei prin 
protejarea pe termen lung a resurselor disponibile de apă". Astfel, se vor putea stabili 
parametrii calitativi ai apei din râuri în funcţie de scenarii realiste de utilizare. Nu se 
estimează o creştere problematică a durităţii permanente a apei (Ca, SO4) în cursurile 
receptoare, ca urmare a desfăşurării activităţilor din cadrul Proiectului. Se va asigura 
compatibilizarea acestor valori cu cele stabilite prin Planul de management pentru bazine 
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hidrografice. Atât directiva IPPCcxxxiii (Articolul 13), respectiv Articolul 25 din OUG 152/2005 
care trnspune Directiva IPPC, cât şi standardul NTPA 001/2005 prevăd posibilitatea 
reconsiderării periodice a condiţiilor privind parametrii calitativi ai apei, şi actualizării 
condiţiilor de autorizare. 
 

Din această discuţie se pot trage următoarele concluzii:  
 

 cât timp acest lucru va fi impus de autorizatia în vigoare privind descărcarea 
efluenţilor, se vor aplica măsuri tehnice care să garanteze respectarea limitelor 
impuse prin standardul NTPA 001/2005; 

 pe termen lung, elaborarea unui Plan de management pentru bazinele hidrografice, 
impunerea unor cerinţe de calitate a apei din râu în funcţie de utilizarea acesteia şi 
luarea în considerare a consumului de resurse în raport cu beneficiile ecologice 
reale, ar putea conduce la un acord privind relaxarea limitelor de descărcare pentru 
ion sulfat şi pentru calciu. 

 
 

4.8 Impactul asupra apei şi generarea de deşeuri în fazele de închidere şi 
post-închidere  

4.8.1 Impactul asupra apelor de suprafaţă 
 

Cursurile de apă situate în vecinătatea Proiectului şi afectate de acesta sunt 
următoarele:  
 

 pârâul Corna;  

 pârâul Roşia; 

 râul Abrud; 

 râul Arieş. 
 

În contextul unui impact mai larg şi de natură transfrontieră, şi alte cursuri de apă sau 
habitate acvatice situate în aval, în bazinul Dunării, ar putea fi, de asemenea afectate. Cu 
toate acestea, se preconizează că astfel de categorii de impact vor fi neglijabile si 
nemăsurabil de mici. O discuţie mai detaliată privind impactul local şi regional asupra 
resurselor de apă de suprafaţă este redată în Capitolul 4.1 al  Raportului la Studiul de 
evaluare a impactului asupra mediului şi este redat în sinteză în cele ce urmează. 

Ca bază pentru evaluarea şi înţelegerea impactului generat de Proiect în timpul 
perioadei de închidere şi post-închidere, sunt utilizate trei scenarii: 
 

 perioade secetoase; 

 condiţii climatice medii; 

 perioade umede. 
 

Descărcările de efluenţi de pe amplasamentul minier şi debitele de curgere în 
cursurile receptoare sunt corelate: de exemplu, în perioadele uscate, va fi descărcat un 
volum redus de apă de pe amplasament, iar debitele de curgere în cursurile receptoare vor fi 
mai mici decât media; în perioadele umede situaţia va fi inversă. 

Pentru scopurile evaluării impactului asupra mediului, se face presupunerea 
prudentă că toate descărcările în mediu se vor încadra în limitele admisibile de concentraţii 
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prevăzute de NTPA 001/2005, chiar dacă anumiţi componenţi individuali vor avea 
concentraţii mai scăzute. 
 

Rezultatele evaluării impactului asupra apelor de suprafaţă sunt descrise în Capitolul 
4.1 al Raportului la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului. 
 
 
4.8.2 Impactul asupra apelor subterane 
 

Formaţiunile geologice din zona Proiectului având potenţial de gazdă pentru apă, 
includ roci sedimentare de vârstă jurasică sau cretacică, secvenţe vulcanice şi depozite 
superficiale de natură aluvială sau coluvială. Sedimentarul jurasic-cretacic include straturi 
discontinue de gresii şi conglomerate care nu găzduiesc însă, volume semnificative de apă 
subterană. Roca de bază constă în principal din şisturi cu intercalaţii de gresii, pe fondul 
cărora se dezvoltă dacite, andezite, aglomerate andezitice, brecii de explozie şi brecii negre. 
Conductivitatea hidraulică a şisturilor care se găsesc în fundamentul barajului propus pentru 
sistemul iazului de decantare, al barajului secundar de retenţie şi al barajului de retenţie 
Cetate, este scăzută (sub 10-5 cm/s). Astfel, nivelele de material coluvial şi şisturi au o 
permeabilitate scăzută constituind o barieră verticală în calea curgerii apelor subterane. 

Depozitele de suprafaţă de pe amplasamentul minier constau în principal din 
formaţiuni aluviale cu permeabilitate moderată, dispuse mai ales în lungul cursurilor de apă, 
precum şi din depozite cu permeabilitate moderată (alterate) până la joasă (nealterate), 
alcătuite din material coluvial sau rocă de bază. Formaţiunile aluviale se dezvoltă în lungul 
zonelor de talveg ale văilor, în limitele cursurilor de apă actuale. Aceste depozite de 
suprafaţă au până la 12 m grosime şi pot găzdui acvifere locale. 

Curgerile de ape subterane sunt restrânse la un orizont subţire de rocă de bază 
alterată, situat sub nivelul solurilor coluviale, şi care urmăreşte suprafaţa topografică sau 
dispunerea depozitelor aluviale de talveg. Depozitele coluviale sunt formate din argile 
nisipoase sau siltice compacte sau tari, cu o conductivitate hidraulică în jurul a 10-6 cm/s. 
Conductivitatea hidraulică a formaţiunilor aluviale a fost estimată ca fiind relativ ridicată, 
situându-se în domeniul 2 × 10-4 la 3 ×10-2 cm/s. Suprafaţa piezometrică puţin adâncă 
urmăreşte topografia, sugerând o curgere subterană din zonele înalte către talvegul văilor şi 
cursurile locale de apă. Acest model de curgere indică faptul că pe toată lungimea văilor, 
cursurile de suprafaţă beneficiază de un aport de apă subterană. Acest model este confirmat 
de diluţia în aval a surselor existente de ape acide, situate în bazinul superior al văii Corna, 
indiferent de condiţiile de curgere, conform celor descrise în Raportul privind condiţiile 
hidrogeologice iniţiale – Raportul 3 din ansamblul Rapoartelor privind condiţiile iniţiale. 
Aceste condiţii potenţiometrice sugerează de asemenea că în zonele de interfluviu nu se 
produce o curgere a apei subterane, apa fiind dirijată în direcţia opusă crestelor. 

Apele subterane curg, în general, către zonele de talveg ale văilor, în ambele bazine 
hidrografice afectate. Curgerea este localizată fie la nivelul depozitelor aluviale, fie 
subiacent, în orizontul de rocă de bază alterată. În ambele cazuri, apele se descarcă în 
cursurile de apă care se varsă în final, în râul Abrud. Astfel, toate fluxurile de apă subterană 
contaminată din zona Proiectului, incluzând apele din lucrările miniere subterane, din cadrul 
celor două bazine hidrografice, vor fi colectate în spatele barajului secundar de retenţie şi al 
barajului Cetate sau în lagunele de epurare semipasivă situate în aval.  

La închidere, nivelele hidrostatice ale acviferelor vor reveni, în general, la situaţia din 
perioada care a precedat Proiectului. Gradientul nivelului hidrostatic din jurul carierei Cetate 
va fi uşor mai ridicate pentru a compensa gradientul nul existent în lacul de carieră. 

 
 
4.8.3 Generarea reziduurilor de la epurarea apelor acide 
 

În faza de post-închidere, va fi necesară epurarea în staţia special amenajată, a 
următoarelor fluxuri de ape 
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a) Apa din lacul de carieră Cetate (epurare pe uscat); 
b) Apa colectată la barajul Cetate; 
c) Exfiltraţiile de la sistemul iazului de decantare (posibil, cu includerea unui stadiu de 

eliminare a cianurii reziduale). 
 
4.8.3.1 Epurarea apei din lacul de carieră 
 

Epurarea "pe uscat" a apei din lacul de carieră Cetate este prevăzută în vederea 
neutralizării oricăror urme de aciditate şi a menţinerii unei stări benigne din punct de vedere 
al protecţiei mediului, astfel încât lacul de carieră să servească unor scopuri benefice în 
perioada de post-închidere (a se vedea Capitolul 4.3). 

Se prevede construcţia unei staţii de epurare unde apa din lac va fi tratată cu var, 
neutralizată şi deversată înapoi în carieră. Lacul de carieră va fi utilizat ca iaz de 
sedimentare a fracţiei precipitate, având avantajul că astfel, se evită o amenajare specială 
pentru gestionarea şi depozitarea reziduurilor. Prin adăugarea unui exces de alcalinitate în 
apa pompată înapoi în carieră se va putea menţine un tampon de pH, astfel încât calitatea 
apei să rămână în valori normale, până când procesele de oxidare ale zonelor bogate în 
sulfuri din pereţii de carieră (situaţi sub nivelul de la care apele de şiroire ar putea fi colectate 
şi dirijate gravitaţional către valea Roşia, pentru epurare) şi de generare a efluenţilor acizi 
vor înceta. 

Deoarece apele din carieră nu vor fi descărcate în mediu, dincolo de limitele zonei 
Proiectului, nu va fi necesar ca acestea să atingă limitele impuse de NTPA 001/2005, dar 
vor trebui să aibă un caracter neutru pentru a permite dezvoltarea vieţii acvatice şi pentru a 
servi ca apă de băut şi scăldat pentru păsări şi alte animale. Pe baza modelării 
hidrochimicecxxxiv, adăugarea a 0.65 kg Ca(OH)2 pe m³ va fi suficientă pentru a neutraliza 
apa şi pentru a adăuga un oarecare exces de alcalinitate (pH-ul apei descărcate în carieră 
va fi 9). Volumul specific al reziduurilor rezultate din acest proces va fi de 1,1 kg (solide) pe 
m3. 

La o capacitate de epurare de 1000 m³/oră, circularea întregului volum de apă din 
carieră ar lua circa un an, astfel încât aproximativ 10000 de tone de fracţie solidă (gips şi 
nămol hidroxidic) se vor depune anual în carieră. Această cantitate este foarte scăzută în 
comparaţie cu volumul corpului de apă. 

Epurarea in situ (adică utilizarea lacului de carieră ca iaz de sedimentare) constituie 
o practică internaţionalăcxxxv, cxxxvi, cxxxvii având următoarele avantaje: 
 

 potenţialul de neutralizare al nămolului poate fi utilizat pentru tamponarea pH-ului din 
carieră; 

 costurile sunt mai scăzute deoarece îngroşatul de nămol nu trebuie deshidratat; 

 nu trebuie operate şi întreţinute amplasamente suplimentare de depozitare a 
reziduurilor. 

 
 
4.8.3.2 Apa colectată la barajul Cetate  
 

Caracteristicile apei captate la barajul Cetate sunt determinate de calitatea efluenţilor 
care provin din lucrările miniere subterane şi care se descarcă prin galeria 714, precum şi de 
calitatea apei din lacul de carieră Cetate care se varsă tot către barajul Cetate. 

Proiectul va îndepărta cea mai mare parte a suprafeţelor generatoare de ape acide 
(zone bogate în sulfuri), astfel încât calitatea efluenţilor minieri va fi mult mai bună decât cea 
existentă astăzi, cu toate că se ia în calcul o ipoteză de lucru prudentă conform căreia, pentru 
încadrarea în limitele impuse de standardul NTPA 001/2005 va fi nevoie de epurare. 

Calitatea apei din lacul de carieră, care se scurge prin galeria 714, va fi gestionată 
prin epurare in situ, astfel încât aceşti efluenţi nu vor contribui la încărcarea suplimentară 
procesului de epurare. Cu toate acestea, se presupune că şi pentru această sursă, epurarea 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Planul de management pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului 

 

 
Secţiunea 4: Descrierea proiectului 

Pagina 74 din 143 

va fi necesară dacă se urmăreşte încadrarea în limitele de descărcare prevăzute de NTPA 
001/2005. 

Pe baza bilanţului apei din zona de captarecxxxviii, debitul maxim modelat pentru 
captarea Cetate este de 221 m³/oră. Deoarece se urmăreşte ca efluenţii epuraţi să respecte 
limitele impuse prin NTPA 001/2005, se prevede aplicarea unei tehnologii combinate de 
epurare, bazată pe procedeul Gips/Etringit (a se vedea Capitolul 4.4.5.1) şi care va genera 
reziduuri de ordinul a 10 kg (solide) pe m3 de apă epurată, adică de aproximativ 19.400 tone 
(materie uscată) pe an. 

Perioada de timp pentru care va fi necesară epurarea apei din iazul Cetate va putea 
fi estimată numai după aflarea unor date suplimentare legate de nivelul final al lacului din 
cariera Cetate. Cu cât pereţii carierei dinspre valea Roşia vor fi mai permeabili (datorită 
lucrărilor miniere subterane şi fracturilor), cu atât mai scăzut va fi nivelul de inundare în 
carieră. Astfel, anumite lucrări miniere generatoare de ape acide nu vor ajunge niciodată sub 
nivelul apei. Oxidarea va continua, iar necesitatea epurării se va extinde mult în viitor. 
Aceasta nu constituie o consecinţă a Proiectului, ci rezultatul lucrărilor miniere vechi. 
Proiectul asigură mijloacele pentru atenuarea problemelor actuale legate de generarea 
apelor acide din lucrările miniere subterane, fie prin eliminarea acestor lucrări, în urma 
excavării, fie prin inundarea lor la închidere.  
 
4.8.3.3 Apa din exfiltraţiile provenite de la sistemul iazului de decantare 
 

Apa de exfiltraţie din barajul iazului de decantare necesită epurarea pe parcursul a 
mai multe zeci de ani, cel puţin în vederea eliminării ionului sulfat şi a calciului, în acord cu 
prevederile din standardul NTPA 001/2005, conform celor discutate în Capitolul 4.4.4. Este 
posibil ca metalele grele cum ar fi molibdenul şi metaloizii (arsen), să fie reţinute prin 
adsorbţie în corpul sterilelor de procesare şi al barajului.  

În cadrul lagunelor de epurare semipasivă – prevăzute să constituie o soluţie pe 
termen lung – sulfatul va fi redus la sulfit, în timp ce calciul va rămâne în mare măsură la 
acelaşi nivel. Deoarece există o oarecare incertitudine legată de capacitatea efectivă a 
lagunelor de epurare semipasivă în a satisface cerinţele impuse de NTPA 001/2005, s-a 
adoptat ca ipoteză de lucru prudentă, epurarea într-o staţie convenţională bazată pe 
procedeul precipitării cu var/etringit. 

Volumul de reziduuri generat în perioada de închidere va fi proporţional cu rata de 
exfiltraţie. La închidere, rata de exfiltraţie va fi de aproximativ 77 m³/oră, reducându-se în 
timp ca urmare a plasării unui strat acoperitor pe suprafaţa iazului de decantare. Se 
reaminteşte faptul că instalarea şi performanţa stratului acoperitor depind de o serie de 
factori care nu pot fi determinaţi cu certitudine în acest stadiu. Se face presupunerea 
prudentă că rata de 77 m³/oră va rămâne constantă în timp. 

Aceste presupuneri, împreună cu anumite estimări prudente privind o rată specifică 
de generare a reziduurilor de 10 kg materie solidă pe m³ de apă epurată, sugerează 
producerea unei cantităţi anuale de 6700 tone (solide) de nămol Gips/Etringit. 
 
Sinteza reziduurilor generate prin epurarea apelor pentru pH, SO4, Ca şi metale 
 

În tabelul 4-14 este redat sumarul reziduurilor generate prin epurarea pentru pH, 
SO4, Ca şi metal în faza de închidere şi post-închidere. Trebuie accentuat faptul că ipotezele 
de lucru pe baza cărora au fost făcute aceste estimări, sunt foarte prudente, conformându-
se prevederilor din Anexa 3 a O.M. 863cxxxix, privind situaţiile în care astfel de incertitudini nu 
pot fi evitate. 
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Tabel 4-14. Reziduuri generate în procesul de epurare pentru pH, SO4, Ca şi metal la 

staţia de epurare a apelor acide de mina (amestec gips/etringit) 
Sursa efluentului Volum de aproximativ de 

apă destinat epurării 
(m³/oră) 

Reziduuri generate 
(substanţă uscată) 

(t/an) 

Observaţii 

Apă colectată la barajul 
Cetate 

221 19400  

Exfiltraţii de la iazul de 
decantare 

≤ 77 ≤ 6700 volumele vor scădea prin 
instalarea unui strat 
acoperitor pe suprafaţa 
iazului de decantare 

Total  ≤ 26100 nămolul va fi depozitat în 
iazul de decantare, şi mai 
târziu în lacul de carieră 
Cetate 

Epurare in situ (cariera 
Cetate) 

1000  9636 nămol este sedimentat în 
lacul de carieră Cetate; nu 
este necesară o 
amenajare specială pentru 
depozitarea reziduurilor 

 
 

4.9 Emisii de poluanţi în aer şi emisii de zgomot 

 
Emisiile de zgomot, praf şi gaze (cum ar fi NO) din timpul lucrărilor de refacere a 

mediului sunt generate de următoarele surse: 
 

 geometrizarea/reprofilarea pantelor; 

 transportul de material pentru acoperirea iazului de decantare şi a amenajărilor de 
roci sterile; 

 demolarea clădirilor şi instalaţiilor (uzina de procesare) care nu sunt folosite în etapa 
de post-închidere (cum ar putea fi staţia de epurare a apelor uzate menajere); 

 amenajarea mlaştinilor de epurare semipasivă din valea Roşia. 
 

Aceste emisii sunt gestionate în conformitate cu următoarele planuri de 
management: 
 

 Planul de management al zgomotului şi vibraţiilor; 

 Planul de management al calităţii aerului. 
 

Capitolele 4.2 (Categorii de impact – Calitatea aerului) şi 4.3 (Categorii de impact – 
Zgomot şi Vibraţii) din Studiul de evaluare a impactului asupra mediului sunt dedicate 
evaluării consecinţelor Proiectului din punct de vedere al emisiilor atmosferice şi zgomotului, 
şi conţin paragrafe despre faza de închidere. 
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5 Măsuri de refacere a mediului în fazele de operare şi de 
închidere ale proiectului 

 
Conform Anexei 3 din O.M. 863cxl este necesară descrierea activităţilor implicate în 

dezafectarea Proiectului (de exemplu, închidere, dezasamblare, curăţire, refacerea 
amplasamentului, refolosirea amplasamentului etc.) 

Acest capitol descrie perioada cuprinsă între faza de operare şi fazele mai târzii ale 
ciclului de viaţă al minei, când exploatarea va fi în curs de închidere. Scopul esenţial al 
acestei perioade este atingerea unor obiective legate de folosinţa ulterioară a 
amplasamentului în interesul comunităţii, acesta incluzând un nivel corespunzător de 
siguranţă publică, şi de stabilitate chimică şi fizică. 

Activităţile de închidere desfăşurate în faza de extracţie minieră şi procesare din 
cadrul Proiectului, includ: 
 

 reprofilarea şi acoperirea haldelor de roci sterile finalizate; 

 reprofilarea şi acoperirea sistemului iazului de decantare; 

 străpungerea barajului Cetate; 

 străpungerea barajului secundar de retenţie din valea Corna; 

 amenajarea unui sistem de epurare semipasivă în valea Corna; 

 gospodărirea lacului de carieră; 

 implementarea unui sistem de epurare a apei în carieră; 

 amenajarea unui sistem de pompare la barajul Cetate; 

 îndepărtarea instalaţiilor de la uzina de procesare şi a rezervoarelor de stocare; 

 îndepărtarea echipamentului de înaltă tensiune; 

 refacerea drumurilor; 

 închiderea conductelor; 

 îndepărtarea şi depunerea solului vegetal din stivele de depozitare; 

 asigurarea carierelor după încheierea exploatării; 

 epurarea apei. 
 

Următoarele capitole descriu măsurile de refacere a mediului care vor fi 
implementate la închiderea Proiectului Roşia Montană, în funcţie de fiecare amenajare în 
parte. Planşele 1 până la 4 redau condiţiile existente şi activităţile care se vor desfăşura la 
sfârşitul anilor 14, 16, 19 şi 21. 
 

5.1 Sistemul iazului de decantare 

5.1.1 Bazinul iazului de decantare 
 

Pregătirea pentru închidere a sistemului iazului de decantare va începe înainte de 
încetarea activităţilor miniere, în ultimii ani ai fazei de operare. În măsura posibilităţilor, 
sterilele de procesare vor fi depozitate într-o manieră compatibilă cu planurile finale de 
profilare a suprafeţei finale a sterilelor de procesare. În această perioadă, lucrările de 
pregătire vor include modificarea sistemului de depozitare a sterilelor de procesare în 
vederea obţinerii unei forme topografice finale care să necesite un minimum de lucrări 
suplimentare, de exemplu, stabilirea unui singur punct de descărcare a drenajului suprafeţei. 
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Descărcarea sterilelor de procesare în iazul de decantare pe parcursul ultimilor ani de 
exploatare, se va face în principal la extremitatea din amonte a bazinului, astfel încât 
supernatantul să fie mutat către partea din aval a bazinului. Aceasta va reduce la minimum 
necesarul de lucrări de reprofilare a suprafeţei sterilelor de procesare cu ajutorul utilajelor 
mecanice şi va stimula drenajul apei în perioada de post-închidere. 

Odată finalizată depunerea sterilelor de procesare, conductele de transport şi 
distribuţie vor fi spălate cu apă, iar efluenţii rezultaţi din spălare vor fi dirijaţi către sistemul 
iazului de decantare. Conductele vor fi tăiate în vederea reciclării ca fier vechi şi/sau deşeuri 
de polietilenă de mare densitate, vor fi revândute sau depozitate într-o amenajare autorizată. 
Sistemul de pompare pentru recircularea apei şi conductele aferente vor fi reţinute în scopul 
pompării apei înspre aval, permiţând astfel reprofilarea suprafeţei şi instalarea cuverturii de 
sol. 

Va fi construit un canal de deversare a apei de suprafaţă pe latura nordică a 
bazinului iazului de decantare . Acest canal va fi utilizat după instalarea stratului acoperitor 
astfel încât apele de suprafaţă necontaminate să poată fi deversate de pe suprafaţa finală a 
iazului către un punct situat în aval de baraj (Planşa 4). Amenajarea acestui canal va 
contribui de asemenea la minimizarea infiltraţiilor prin stratul acoperitor şi prin masa sterilelor 
de procesare. Configuraţia finală a suprafeţei bazinului iazului de decantare şi canalul de 
deversare vor fi proiectate la o capacitate suficientă pentru a primi ape de şiroire provenite 
dintr-un eveniment de tipul precipitaţiei maxime probabile, în aşa fel încât să nu fie depăşită 
creasta îndiguirii. 

Pe suprafaţa reprofilată a sterilelor de procesare se va instala un strat acoperitor de 
sol. Data exactă pentru începerea lucrărilor de amenajare a cuverturii finale va depinde de 
rata de consolidare a sterilelor de procesare şi de avansul lucrărilor de reprofilare necesare 
facilitării drenajului suprafeţei către canalul de deversare. Construcţia stratului acoperitor va 
începe cât mai repede cu putinţă pentru a reduce la minimum intervalul de timp în care 
bazinul va rămâne deschis şi infiltraţiile de ape meteorice în masa sterilelor de procesare.  

Scopul sistemul de acoperire a sterilelor de procesare este următorul: 
 

 reducerea generării de ape acide din sterilele de procesare prin limitarea infiltraţiilor 
şi a admisiei oxigenului; 

 
 controlul infiltraţiilor de ape meteorice prin îndepărtarea apelor de şiroire de pe stratul 

acoperitor şi dirijarea acestora prin intermediul profilării şi a canalului de deversare 
către punctul final de descărcare de pe suprafaţa iazului de decantare; 

 
 reducerea ratei de eroziune eoliană şi a apei; 

 
 asigurarea unui mediu de creştere pe care să se poată stabili vegetaţia; 

 
 reducerea impactului vizual odată cu instalarea vegetaţiei; 

 
 reducerea potenţialului unui contact direct între sterilele de procesare şi oameni sau 

animale sălbatice. 
 

Solul pentru construcţia stratului acoperitor va fi recuperat din stivele de sol situate în 
amonte de iazul de decantare şi create în perioada stripării bazinului (Planşele 1 la 4) şi a 
altor zone operaţionale, în faza de construcţie. Stratul acoperitor este proiectat să reţină apa, 
minimizând însă exfiltraţiile în masa sterilor de procesare în perioadele umede şi apoi să 
piardă prin evapo-transpiraţie umezeala înmagazinată, în perioadele uscate. Criteriile de 
proiectare şi structura stratificată a cuverturii sunt descrise în Capitolul 4.5.3. 
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Pe durata fazei operaţionale, vor fi amenajate suprafeţe de testare în bazinul iazului 
de decantare pentru a verifica performanţele stratului acoperitor şi pentru a finaliza 
proiectarea acestuiacxli (a se vedea Capitolul 4.5.4). 

În zonele în care sterilele de procesare fin-granulare ar putea fi prea moi pentru a 
suporta stratul acoperitor, pe suprafaţa acestora, înainte de depunerea solului, se vor instala 
geotextile. Un exemplu de material geotextil este Typar 3801 (sau echivalente), deşi 
tipologia specifică va fi stabilită pe baza proprietăţilor reale din momentul închiderii. Dacă va 
fi necesar, pe lângă geotextil, va fi instalat şi un strat de geogrid, pentru a îmbunătăţi 
stabilitatea suprafeţei sterilelor de procesare la solicitarea acesteia de către utilajele grele. 

Odată instalate stratul de sol şi cuvertura vegetală, necesitatea întreţinerii şi 
inspecţiei pe termen lung va fi redusă. Cu toate acestea, se vor impune unele inspecţii 
periodice, de exemplu, pentru a se asigura că şanţurile de drenaj şi celelalte amenajări 
destinate drenajului rămân funcţionale (a se vedea Capitolul 9). 

Calitatea apei în iazul final va fi caracterizată de un conţinut scăzut de cianuri 
reziduale, datorat proceselor de degradare naturală care au loc în masa sterilelor de 
procesare şi în supernatantcxlii. Cu toate acestea, concentraţiile reziduale finale de cianuri în 
iazul de decantare/recuperare nu pot fi prevăzute cu certitudine absolută. Din acest motiv, 
este planificat ca imediat după finalizarea depozitării sterilelor de procesare, apa rămasă în 
iaz să fie pompată către cariera Cetate, ca parte a formării acestui corp de apă. Dacă nivelul 
concentraţiilor de cianuri se situează peste limitele impuse standardul NTPA 001/2005, 
cianurile vor fi eliminate prin intermediul unui sistem secundar de epurare înainte ca apele 
din iazul de decantare să fie descărcate în carieră. 

Cea mai legitimă îngrijorare este legată de posibilitatea generării de ape acide pe 
suprafaţa iazului de decantare pe durata unei întreruperi prelungite a activităţii la uzina de 
procesare, sau la sfârşitul fazei de procesare, înainte de închidere, ceea ce ar putea 
conduce la acumularea de aciditate în iazul de decantare. Din acest punct de vedere, este 
de o importanţă deosebită ca refacerea sistemului iazului de decantare să înceapă cât mai 
curând cu putinţă. Cu toate acestea, pentru instalarea stratului acoperitor este necesar ca 
sterilele de procesare să fie suficient de consolidate pentru a suporta accesul utilajelor grele. 
Va trebui astfel pus la punct un program echilibrat al acestor lucrări, care să fie inclus în 
versiunea actualizată a Planului de management pentru închiderea activităţilor miniere şi 
refacerea mediului, odată ce informaţii precise privind compoziţia şi proprietăţile geotehnice 
şi hidraulice ale sterilelor de procesare, vor deveni disponibile pe parcursul fazei de 
explorare. 

Apele de şiroire necontaminate, colectate în cel mai adânc punct al stratului 
acoperitor al iazului de decantare, vor fi descărcate prin intermediul unui canal de deviere, în 
valea Corna. Proiectarea canalului de deviere va depinde de poziţia exactă a bazinului de 
decantare. În apropierea zonei de talveg a văii, va fi necesară disiparea energiei de curgere. 
Structura deversorului – care va trebui proiectată pentru un debit la vârf de aproximativ 5 
m³/scxliii - va consta dintr-un canal de 10 m lăţime (fără profil), cu o adâncime de curgere 
normală de aproximativ 0,4 m (adâncimea de construcţie fiind de cel puţin 1 m). 

În sinteză, următoarele procese şi cerinţe sunt strâns interdependente, necesitând 
un program optimizat de închidere a zonei iazului de decantare: 
 

 Prevenirea generării de ape acide: fie prin menţinerea sterilelor de procesare în stare 
submersă, fie prin acoperirea rapidă cu o barieră de oxigen. 

 Instalarea stratului acoperitor necesită atingerea unui grad suficient de stabilitate a 
sterilelor de procesare, ceea ce va fi posibil numai după o anumită perioadă de timp. 

 Concentraţiile de cianuri în apa supernatantă se vor reduce pe parcursul a câteva 
luni, ajungând la un nivel care ar putea face redundantă epurarea activă a cianurilor. 

 Pe de altă parte, inundarea rapidă a carierei Cetate este de asemenea de dorit, prin 
aceasta prevenindu-se oxidarea continuă a zonelor bogate în sulfuri din pereţii de 
carieră. 
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5.1.2 Barajul iazului de decantare 
 

Taluzul aval al barajului iazului de decantare va fi terasat pe durata fazei de operare, 
în vederea minimizării eroziunii şi facilitării accesului la instrumentarul de monitorizare al 
îndiguirii. Pe taluzul aval al barajului va fi amplasat un strat acoperitor similar celui folosit în 
cazul haldelor de roci sterile. Refacerea progresivă a mediului (plasarea de sol vegetal şi 
revegetarea) vor fi iniţiate în anii finali (aproximativ anul 16) din faza de operare, pe treptele 
finalizate, situate în apropierea piciorului barajului. Refacerea mediului va asigura 
următoarele: 
 

 controlul infiltraţiilor de ape meteorice prin îndepărtarea şiroirilor de pe suprafaţa 
stratului acoperitor şi dirijarea acestora prin intermediul pantelor profilate, către 
talvegul văii; 

 
 controlul eroziunii structurii de îndiguire; 

 
 reducerea oricăror emisii de ape acide din umplutura barajului, prin minimizarea 

infiltraţiilor de apă şi oxigen; 
 

 asigurarea unui mediu de creştere favorabil dezvoltării vegetaţiei; 
 

 reducerea impactului vizual odată cu instalarea vegetaţiei; 
 

Barajul reprofilat al iazului de decantare va fi inspectat de un personal calificat şi va fi 
certificat din punct de vedere al stabilităţii statice şi dinamice. În plus, barajul iazului de 
decantare va face obiectul unei monitorizări, instrumentări şi inspecţii continue, pentru a 
asigura menţinerea integrităţii şi stabilităţii, în conformitate cu prevederile regulamentare (a se 
vedea Capitolul 9). 
 
5.1.3 Barajul şi iazul secundar de retenţie 
 

Bazinul de aspiraţie al barajului secundar de retenţie şi iazul aferent vor fi menţinute 
pe durata activităţilor de închidere pentru a colecta exfiltraţiile din iazul de decantare. Aceşti 
efluenţi vor fi dirijaţi spre sistemul de epurare al lacului de carieră şi/sau către sistemul de 
epurare semipasivă al exfiltraţiilor din sistemul iazului de decantare. Înainte de închiderea 
iazului de recuperare din sistemul iazului de decantare, la sfârşitul anului 16, va fi instalat un 
sistem de pompare şi transport prin conducte care să permită transferul apei din iazul 
secundar de retenţie către lacul de carieră. Pomparea sterilelor de procesare către iazul de 
decantare va fi întreruptă pentru a minimiza afluxul de apă în bazin şi pentru a accelera 
închiderea bazinului de decantare. 

Se anticipează că fluxul de exfiltraţii din iazul de decantare va continua pentru câţiva 
ani după închiderea bazinului de depozitare a sterilelor de procesare şi după instalarea 
stratului acoperitor; astfel, se estimează că barajul secundar de retenţie va fi dezafectat în 
anul 19, fiind păstrat doar un bazin de aspiraţie. Exfiltraţiile colectate vor fi pompate către 
staţia convenţională de epurare a apelor acide de mina (incluzând un sistem de eliminare a 
cianurilor bazat pe tehnologia descrisă în Capitolul 4.4.5.2) sau dirijate către lagunele de 
epurare semipasivă. 

Zona bazinului va fi eliberată de orice urmă de sediment (în principal, hidroxizi 
insolubili) care va fi transportat către cariere. Apoi, se va proceda la eliminarea indiguirii 
bazinului secundar de retenţie, iar ampriza barajului va fi reprofilată şi revegetată. Exfiltraţiile 
reziduale din iazul de decantare vor fi descărcate după trecerea prin sistemul de epurare 
semipasivă, conform celor discutate în următoarele paragrafe. 
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5.1.4 Sistemul de epurare semipasivă 
 

În etapele timpurii ale fazei de operare, va fi construit un sistem de celule bioreactive 
de epurare semipasivă. Sistemul va fi amplasat imediat în aval de barajul secundar de 
retenţie. Aceste lagune vor fi amenajate atât de timpuriu pentru a permite îmbunătăţirea 
proiectării şi gospodăririi apei din iaz, înainte de punerea deplină în funcţiune. Proiectarea 
preliminară a acestor lagune, prezentată în Planşa 2 se bazează pe indicaţiile prezentate în 
îndrumarele inginereşti PIRAMID.cxliv. Amplasarea aproximativă a acestor facilităţi este de 
asemenea redată în Planşa 2. Calculele de dimensionare a lagunelor se bazează pe debite 
şi sunt prezentate în Raportul de analiză a proiectului tehniccxlv. 

După îndepărtarea barajului secundar de retenţie în anul 19, şi după ce pomparea 
către staţia de epurare a apelor acide de mina va fi oprită, exfiltraţiile remanente vor fi dirijate 
către sistemul de epurare semipasivă. Presupunând că efluenţii epuraţi vor avea o calitate 
acceptabilă, aceştia vor fi descărcaţi în afara amplasamentului. Dacă sistemul semipasiv nu 
va putea epura exfiltraţiile la un nivel acceptabil de calitate, pomparea acestora către staţia 
de epurare a apelor acide de mina (completată cu un sistem de eliminare a cianurilor) va 
continua până când sistemul de lagune va atinge limitele acceptabile pentru descărcare. 

Sistemul de epurare semipasivă va fi construit din două celule şi un iaz. 
Funcţionalitatea acestora este descrisă în Capitolul 4.4.5.3. 

În aval de iazul secundar de retenţie vor fi montate puţuri de monitorizare. Acestea 
vor putea fi folosite şi ca puţuri de producţie în cazul în care monitorizarea indică o creştere 
neaşteptată a nivelului de contaminanţi în apa subterană. Apa subterană captată va fi 
pompată înapoi către iazul de decantare sau către staţia de epurare a apelor acide de mina. 
 

5.2 Haldele de roci sterile 

 
Rocile sterile rezultate din excavarea carierelor de minereu vor fi utilizate la 

construcţia barajului iazului de decantare sau a altor structuri de îndiguire. În plus, o parte a 
rocilor sterile va fi depusă în cariera Cârnic, după epuizarea acesteia în anul 10. Rocile 
sterile rămase vor fi depozitate în haldele Cetate şi Cârnic, conform datelor din tabelul 
următor.   
 
Tabel 5-1. Caracteristici fizice ale haldelor de roci sterile la închidere 

Denumirea haldei de roci sterile Volum 
(milioane tone)

Suprafaţa ocupată (ha) 

Cârnic 109.391 139,0 
Cetate 21.300 36,8 
Total 130.691 175,8 

 
Au fost depuse eforturi semnificative pentru a caracteriza natura geochimică a rocilor 

sterile. Aceste eforturi au inclus testarea bilanţului acid-bază, încercări în coloană, studii 
mineralogice şi teste de leşiere pe termen scurt. Acestea au indicat că rocile sterile au un 
potenţial net de generare a apelor acide scăzut, însă ceva mai puţin de 50 % din viitoarele 
roci sterile testate au un oarecare potenţial în acest senscxlvi.  Astfel de roci sunt compensate 
însă de materiale cu un potenţial net de neutralizare.  Doar un mic procent dintre aceste roci 
pot fi clasificate cu siguranţă ca fiind fie generatoare, fie negeneratoare de ape acide. 
Tipologia dominată este reprezentată de materiale cu un potenţial foarte variabil de generare 
a apelor acide, fiind necesară aplicarea unei strategii de segregare a rocilor sterile (a se 
vedea Capitolul 4.2) pentru a minimiza aceste emisii şi pentru a reduce volumul de efluenţi 
care trebuie epuraţi. 

Haldele de roci sterile vor fi construite progresiv pe parcursul fazei de operare. 
Extracţia minieră din cariere va fi finalizată la sfârşitul anului 14. Pe baza planului minier 
actual, amplasarea haldei de roci Cârnic va începe odată cu demararea lucrărilor miniere şi 
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se va încheia în anul 9; astfel, lucrările de refacere a mediului în zona haldelor vor fi iniţiate 
la puţin timp după încetarea depozitării. Deşi haldarea rocilor sterile în zona Cetate se va 
încheia la sfârşitul anului 4, stiva de minereu sărac situată în vecinătatea de est a acestei 
halde nu va fi complet îndepărtată până la sfârşitul anului 16. Din acest motiv, refacerea 
mediului în zona haldei de roci sterile Cetate va fi condusă în paralel cu consumarea stivei 
de minereu sărac. 

Haldele de roci sterile Cârnic şi Cetate vor fi amenajate cu o pantă generală (de sus 
până jos) de 2,5O:1V (orizontal:vertical), şi vor avea trepte de 30 de metri înălţime cu 
unghiuri de taluz natural, şi berme de colectare cu lăţimea de 41 m (a se vedea Desenul 4). 
Acest profil a fost planificat pentru a minimiza  volumul de lucrări de reprofilare necesar 
pentru închidere.   

La închidere, pantele vor fi reprofilate pentru a se asigura o înclinare finală generală 
de 2,5O:1V, amenajându-se trepte cu lăţimea de 6 metru la fiecare 75 de metri pe 
orizontală, necesare pentru stabilizarea vegetaţiei şi minimizarea cantităţii de activitati de 
ecologizare in desfasurare (a se vedea Desenul 4). Treptele vor fi reprofilate cu pante de 1 
% pentru a asigura scurgerea apelor de şiroire de pe suprafaţa haldelor.  

Odată cu finalizarea reprofilării, pantele vor fi acoperite cu un strat de sol, 
amenajându-se berme de colectare, în vederea prevenirii accesului la rocile sterile, reducerii 
infiltraţiilor de ape meteorice şi creării unui mediu propice pentru formarea unei pături 
vegetale autosustenabile. Configuraţia finală va fi stabilă din punct de vedere static şi 
seismic. Analizele preliminare de stabilitate indică faptul că parametrii de proiectare descrişi 
anterior asigură stabilitatea în raport cu criteriile geotehnice şi seismice specifice 
amplasamentului (cutremurul operaţional de bază = 0,082 g şi cutremurul maxim credibil = 
0,14 g) cxlvii. 

Sistemul de acoperire propus (a se vedea Capitolul 4.5.1) prevede un strat de sol de 
20 cm grosime şi un strat de sol vegetal de 10 cm grosime pentru a sprijini dezvoltarea 
vegetaţiei. Ca în cazul sistemului de acoperire folosit la iazul de decantare, solul va fi obţinut 
de la stivele de material amenajate pe parcursul etapelor iniţiale de construcţie a Proiectului, 
şi situate în amonte de extremitatea superioară a bazinul iazului de decantare. Solul vegetal 
va fi obţinut din stivele special amenajate pe amplasament. 

Canalele de colectare a apelor de şiroire vor fi amenajate pe bermele haldei, fiind 
destinate colectării şi transportului apelor de pe suprafaţa depozitelor, pentru a minimiza 
infiltraţiile şi potenţialul de generare a apelor acide. Canalele colectoare vor dirija apele de 
şiroire către sistemul general de deviere a apelor, care va canaliza apele fie către valea 
Roşia, fie către valea Corna. 

În timpul exploatării şi al amenajării haldelor de roci sterile, în măsura în care apele 
de exfiltraţie din Cetate şi Cârnic nu vor întruni criteriile de calitate impuse de NTPA 
001/2005 pentru descărcare directă, acestea vor fi dirijate către staţia de epurare a apelor 
acide de mina. După instalarea sistemului de acoperire şi a canalelor de colectare a apelor 
de şiroire, se anticipează că fluxurile de ape acide de la haldele de roci sterile, vor fi 
eliminate. Exfiltraţiile provenite din halda de roci sterile Cetate şi care necesită epurare, vor fi 
dirijate către sistemul de epurare semipasivă care va fi amenajat în aval de barajul Cetate (a 
se vedea Desenul 3). În cazul în care epurarea semipasivă nu va fi eficientă, va exista 
opţiunea pompării acestor efluenţi către sistemul lacului de carieră. 

Amenajarea sistemului de epurare semipasivă a fost planificată pentru sfârşitul 
anului 16. Acest sistem va fi amplasat în aval de Barajul de colectare a apelor Cetate (a se 
vedea a Desenul 2). Acest sistem va avea o construcţie asemănătoare celui situat în aval de 
barajul iazului de decantare, descris în Capitolul 5.1.4. Celulele de epurare semipasivă vor fi 
amenajate folosind experienţa câştigată pe durata fazei de operare, prin utilizarea sistemului 
similar din valea Corna. 
 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Planul de management pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului 

 

 
Secţiunea 5: Măsuri de refacere a mediului în fazele de operare şi de închidere ale proiectului 

Pagina 82 din 143 

5.3 Carierele de minereu 

În timpul fazei de operare se va utiliza transferul de material minier în vederea 
rambleierii carierelor epuizate cu roci sterile obţinute din carierele active. În cadrul 
Proiectului vor fi excavate patru cariere: 
 

 Cârnic; 

 Jig; 

 Orlea; 

 Cetate. 
 

Caracteristicile fizice ale acestor cariere sunt prezentate în table 5-2. 
 
Tabel 5-2. Caracteristici fizice ale carierelor de minereu 

Denumirea carierei Cantitate 
(1000 tone) 

Amprenta 
(ha) 

Cantitate umplutură 
(1000 tone) 

Umplută cu material din 
cariera… 

Cârnic 227,355 27,43 34,221 Cetate, Jig, Orlea  
Jig 15,525 18.2 13,944 Cetate 
Orlea 66,022 26,51 16,850 Cetate 
Cetate (marginea de sud) 162,930 4,93 1936 Jig 
Total 471,832 77,07 66951  
 

Configuraţia fizică a carierelor în momentul închiderii este prezentată în Desenul 3. 
Succesiunea operaţiunilor de excavare minieră şi umplere cu roci sterile a carierelor 

este prezentată pe scurt în cele de mai jos. 
 

Destinaţia materialelor 

Anul 

Concasor 
sau 

haldă de 
material 
concasat 
Kilotone 

Stiva 
Cetate 

Kilotone 

Iazul de 
sterile 

Kilotone 

Halda 
Cetate 

Kilotone 

Halda 
Cârnic 

Kilotone 

În 
cariera 
Cârnic 

Kilotone 

În 
cariera 
Orlea 

Kilotone 

În 
cariera 

Jig 
Kilotone 

În cariera -
Cetate - 

monument 
funerar 

Kilotone 

Total 
material 
Kilotone 

Preproducţie 420 312   343     1075 
1 11342 7807 4812 9125 2914     36000 
2 13014 8561 4147 4515 6263     36500 
3 13320 3751 3196 8287 7946     36500 
4 13190 3251 6449 1349 12261     36500 
5 13300 4015   18685     36000 
6 13515 1538 3895  17052     36000 
7 14248  2877  18875     36000 
8 13990  2150  19860     36000 
9 14881  2838 11 14664 3606    36000 

10 15413  2530   15057    33000 
11 15317  2125   15558    33000 
12 13712  5622     12330 1936 33600 
13 14212  2299    15111 1614  33236 
14 5796  4885    1739   12420 
15   2941        
16   2941        

 185671 29235 53707 23287 118863 34221 15850 13944 1939 471831 

 
Carierele de minereu vor fi rambleiate la un volum cât mai mare cu putinţă. Cariera 

Jig va fi rambleiată aproximativ până la conturul avut înainte de exploatare. Carierele Orlea 
şi Cârnic vor fi umplute până la un nivel estimat să excludă formarea unor lacuri de carieră. 
Pe rama sudică a carierei Cetate va fi depusă o cantitate foarte redusă de rambleu. 

Pereţii de carieră (şi lucrările miniere subterane) vor fi lăsate în condiţii stabile şi 
sigure. Blocurile libere vor fi copturite, eliminându-se expunerea la pericole a publicului,  
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în timpul activităţilor preconizate prin scenariile de folosinţă ulterioară (drumeţii, trasee 
ştiinţifice şi educaţionale). Ca în cazul oricăror alte pante naturale abrupte, căţărarea în afara 
traseelor marcate nu va fi recomandată, acest lucru fiind anunţat prin semne de avertizare 
adecvate. 

O altă opţiune posibilă o reprezintă refacerea carierelor prin puşcare – pentru a face 
taluzurile să arate cât mai natural – cu feţe mai denivelate şi cu acumulări de detritus la 
bază. Taluzurile denivelate vor putea să fie revegetate mai uşor – fie spontan, fie prin 
însămânţarea, de pildă a unor specii de plante căţărătoare. În orice caz, stabilitatea va 
rămâne problema prioritară. 

La încheierea extracţiei miniere, un inginer calificat va evalua stabilitatea generală a 
carierelor. Toate lucrările miniere subterane care perturbă sau care pot perturba pereţii de 
carieră vor fi stabilizate şi securizate în vederea prevenirii accesului. 

În jurul carierei Cetate şi a tuturor pereţilor abrupţi care vor rămâne după umplerea 
parţială a carierelor Cârnic şi Orlea, vor fi amenajate berme de contur care vor servi drept 
măsură de siguranţă şi de prevenire a accesului vehiculelor în carieră. Construcţia bermelor 
în jurul carierelor se va face continuu pe parcursul fazei de operare şi va fi finalizată la 
sfârşitul extracţiei miniere, dar înainte de încheierea procesării minereului. Materialele 
utilizate pentru berme vor fi în general din categoria celor negeneratoare de ape acide şi vor 
rezulta din activităţile de extracţie minieră. Bermele de siguranţă vor fi dotate suplimentar cu 
semne de avertizare corespunzătoare. 

Bermele de 15 m lăţime care au servit drept drumuri de transport, vor fi vegetate cu 
copaci şi cu iarbă. Dacă generarea de ape acide la nivelul pereţilor de carieră nu va putea fi 
prevenită, se vor instala canale de drenaj corespunzătoare, în vederea menţinerii apelor de 
şiroire la distanţă faţă de copaci. Pereţii de carieră care nu sunt acoperiţi cu rambleu sau 
apă vor fi revegetaţi prin hidroînsămânţare sau prin plantarea de specii căţărătoare.  
 
5.3.1 Gospodărirea apei din lacul de carieră 
 

Gospodărirea pe termen lung a lacului de carieră Cetate va constitui un element 
cheie al planificării pentru etapa de închidere. Consideraţiile cuprinse în planificarea 
închiderii carierelor miniere includ, hidrogeologia, limnologia şi geochimia lacului de carieră 
rezultat. 

Pe durata activităţilor de extracţie, apele care curg în cariere vor fi descărcate spre 
barajul Cetate şi epurate la staţia de epurare a apelor acide de mina. Această opţiune nu va 
constitui însă o soluţie eficientă pentru faza de închidere; din acest motiv, a fost elaborat un 
plan de gospodărire a apei din lacul de carieră care să aibă în vedere tocmai această 
problemă. Date fiind posibilele caracteristici problematice ale apei, lacul de carieră va 
necesita o gospodărire specială în faza de închidere. Datorită volumului său de apă, lacul de 
carieră va constitui un punct central al activităţilor de epurare pe parcursul acestei faze. 
Utilizarea apei din lacul de carieră va fi gradată pe durata a câţiva ani, începând cu anul 16, 
după terminarea procesării minereului. Gospodărirea apei din lacul de carieră va consta din 
măsuri implementate în timpul şi după încheierea fazei de operare. 

Volumul inundabil al carierei Cetate, incluzând volumul porilor din porţiunile 
rambleiate, este de 9,7 milioane m3 pentru un nivel maxim preconizat de 745 m deasupra 
nivelului mării. Ritmul inundării carierei va depinde de condiţiile hidraulice, de bilanţul 
aflux/eflux şi de condiţiile climatice reale în perioada de inundare. A fost realizată o estimare 
a timpului necesar pentru inundarea (incluzând analize de sensibilitate)cxlviii, cxlix. Modelările 
efectuate în vederea evaluării ratei de umplere a sistemului carierelor miniere cu apă 
subterană şi de suprafaţă (de exemplu, precipitaţii) arată că umplerea va dura o perioadă 
nominală de opt ani pentru atingerea cotei galeriei 714 şi de 32 de ani pentru atingerea cotei 
de 745 m deasupra nivelului mării. Utilizând apă din iazul de decantare, aceste perioade se 
reduc la 5 şi respectiv, 24 de ani. 
 
5.3.2 Măsuri operaţionale pentru reducerea apelor acide în cariere  
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Formarea şi persistenţa lacurilor de ape acide este influenţată de măsurile 
implementate în timpul extracţiei miniere. Una dintre cele mai importante măsuri de acest 
gen o constituie devierea apelor acide de şiroire generate la nivelul acumulărilor de roci 
sterile, la distanţă de cariere. Haldele de roci sterile vor fi amplasate în zone care nu se 
învecinează direct cu carierele, astfel încât apele de şiroire generate să nu afecteze zonele 
de extracţie de la Roşia Montană. Prin strategia de segregare a rocilor sterile, descrisă în 
Capitolul 4.2 şi prin amplasarea sistemelor de acoperire destinate reducerii infiltraţiilor de 
ape meteorice în porţiunile cu materiale potenţial generatoare de ape acide, haldate în 
margine, este foarte puţin probabil ca exfiltraţiile rezultate să mai necesite epurare după 
închidere. 

Dacă anumite porţiuni perturbate din bazinul hidrografic de colectare contribuie la 
acumularea apei în cariere, aceste suprafeţe vor fi reabilitate cât mai repede cu putinţă. În 
astfel de zone situate în bazinele de acumulare ale carierelor se vor depune materiale 
alcaline (calcar) care vor ajuta la neutralizarea lacurilor acide. Devierea apelor dinspre 
zonele reabilitate către cariere, în faza de închidere, va putea fi realizată dacă adaosul de 
alcalinitate a avut ca efect formarea unor ape de şiroire pronunţat alcaline. Aceasta va fi 
evaluată de la zonă la zonă în momentul închiderii.  

Măsurile care ar putea fi implementate în zonele bogate în sulfuri ale pereţilor de 
carieră au fost discutate în Capitolul 4.3.5. 

O altă metodă esenţială de reducere a apelor acide care s-ar putea acumula în 
anumite părţi ale lacurilor de carieră, este aceea de a reduce efluxurile acide din lucrările 
miniere subterane. Aceste măsuri includ:  
 

 amplasarea unor pereţi etanşi în lucrările miniere expuse ca urmare a activităţilor de 
extracţie în carieră; 

 amplasarea de pereţi etanşi, portaluri şi puţuri spre lucrările subterane care nu 
necesită acces; 

 identificarea zonelor de curgere concentrată a apei în lucrările miniere subterane (de 
exemplu, camere sau abataje deschise) şi acoperirea şi/sau cimentarea acestor 
elemente. 

 
Astfel de măsuri vor fi analizate de la caz la caz, în faza de operare, pe măsura 

finalizării planului de închidere.  
 
 
5.3.3 Măsuri de reducere a generării de ape acide în faza de închidere 
 

O metodă eficientă de reducere a generării apelor acide în carierele de minereu este 
de a inunda aceste cariere cât mai repede cu putinţă. Odată ce sulfurile din roca gazdă sunt 
submerse, se limitează disponibilul de oxigen, încetinind procesele de oxidare şi de 
generare a efluenţilor acizi. Devierea apelor provenite de pe suprafeţe neafectate, aportul de 
apă din iazul de decantare (după eliminarea concentraţiilor reziduale de cianuri) şi a 
exfiltraţiilor din acelaşi iaz, vor fi de natură să accelereze ritmul inundării. Eficienţa acestei 
metode a fost demonstrată în cazul mai multor cariere (de exemplu, cariera Island Copper 
Mine din provincia British Columbia, Canada). 

Inundarea carierei se va realiza prin instalarea unui portal în galeria 714. Principala 
sursă semnificativă de apă, în afara celei provenite din precipitaţii, este cea din iazul de 
recuperare/decantare. Apa din acest iaz va fi pompată în carieră pentru a reduce tipul 
necesar umplerii şi pentru a asigura o sursă de alcalinitate care să tamponeze creşterile de 
aciditate datorate apelor de şiroire de pe pereţii de carieră. 

Alte surse de apă care ar putea fi folosite pentru accelerarea inundării carierei şi 
reducerea proceselor de generare a apelor acide, includ ape meteorice necontaminate şi 
evacuări de la staţia de epurare a apelor acide de mina. Apele moderat acide pot fi 
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neutralizate cu ajutorul unui sistem în flux, special proiectat, fiind descărcate apoi în lacul de 
carieră. Aceste opţiuni vor fi avute în vedere odată cu încetarea extracţiei miniere. 
 
 
5.3.4 Epurarea apei din lacul de carieră 
 

În cazul în care lacul de carieră va include într-o proporţie semnificativă ape acide, va 
fi necesară epurarea acestora astfel încât să fie posibilă descărcarea în receptori subterani 
sau de suprafaţă. Se estimează că va fi necesară gestionarea anuală a aproximativ 27 l/s, 
din momentul umplerii lacului (aflux net). Există două alternative generale privind epurarea 
apei din lacul de carieră:  
 

 epurare in situ   

 epurare pe uscat 
 

Epurarea in situ constă în general din utilizarea lacului de carieră ca recipient chimic 
şi din adăugarea de amendamente în apa din lac pentru a facilita reacţiile chimice şi/sau 
stimula procesele acvatice naturale de creştere a pH-ului şi de reducere a concentraţiilor de 
metale şi ioni anorganici. 

Epurarea pe uscat constă în mod tipic dintr-o staţie de epurare.  
În condiţiile specifice Proiectului Roşia Montană pentru care o parte din costurile de 

capital aferente epurării din faza de post-închidere pot fi deduse prin faptul că o staţie de 
epurare a apelor acide va fi deja construită pe amplasament, se va implementa o schemă 
combinată de epurare in situ/pe uscat. Acest sistem va include o staţie de epurare a apelor 
acide de mina amplasată pe uscat, în apropierea carierei, bazată pe un procedeu de 
precipitare cu var. Soluţia preferată va fi ca amplasarea acestei staţii să implice mutarea şi 
eventual modificarea staţiei de epurare a apelor acide de mina din incinta uzinei de 
procesare. 

Cu toate acestea, va fi necesară efectuarea unei evaluări tehnice pentru a determina 
dacă utilizarea staţiei pe amplasamentul uzinei de procesare constituie o alternativă viabilă. 
Pe măsură ce lacul de carieră se va umple, staţia va circula apa din carieră prin instalaţia de 
epurare şi înapoi în lac, asigurând o metodă eficientă de tratare cu var a acestor ape. pH-ul 
apei din lacul de carieră va fi menţinut la nivelul dorit, iar o parte a metalelor grele va fi 
precipitată în lac. Deoarece apa tratată cu var va fi pompată direct în carieră, nu va mai fi 
necesară decantarea acestor efluenţi. În plus, prin acest proces se va adăuga o alcalinitate 
în exces care ajuta la creşterea pH-ului în funcţie de necesităţi. Va trebui să se determine 
dacă epurarea va trebui aplicată pentru carierele Orlea şi Cetate, sau numai pentru cariera 
Orlea, situată în poziţia cea mai joasă. 

O altă opţiune care ar putea fi avută în vedere ca soluţie pe termen lung, o constituie 
epurarea in situ bazată pe folosirea bacteriilor reducătoare de sulfat (a se vedea Capitolul 
4.3.5). 

O conductă îngropată va face legătura între iazul Cetate şi staţia de epurare a apelor 
acide de mina. Această conductă va fi dotată cu sisteme de detectare a scurgerilor. Dacă 
conducta se sparge sau curge, avaria va fi identificată şi remediată. Chiar şi în 
eventualitatea cea mai nefavorabilă a ruperii complete a conductei, scurgerea ar fi dirijată 
către iazul Cetate şi captată acolo. Această situaţie nu ar fi diferită faţă de conditiile normale 
de infiltrare a apelor subterane cu caracteristici similare, care percolează rocile permeabile 
din lucrările miniere subterane şi din cariera Cetate inundata.   
 
 

5.4 Carierele de agregate (Şulei şi La Pârâul Porcului) 
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Pe lângă cele patru cariere de extracţie a minereului, vor mai exista două cariere (La 
Pârâul Porcului şi Şulei) de unde se vor extrage agregatele pentru faza de construcţie şi, în 
funcţie de necesităţi, pe toată durata ciclului de viaţă al Proiectului. Cea mai mare cantitate 
de agregate va fi extrasă în timpul construcţiei amplasamentului, urmând ca pentru restul 
ciclului de viaţă al minei, să fie extrase cantităţi mai reduse. 

Aceste cariere vor fi săpate în roci (andezite şi gresii) care nu generează ape acide şi 
care nu necesită prin urmare măsuri speciale de închidere. Cu toate acestea, perimetrul 
carierelor va fi înconjurat cu berme de protecţie şi se vor instala semne de avertizare privind 
existenţa unor pante abrupte. 

Cariera Şulei va beneficia de un sistem natural de drenaj de la bază, în partea sud-
vestică  a carierei, la treapta 1040. Acest sistem va preveni acumularea apei în interiorul 
carierei. Vatra carierei va fi acoperită cu sol vegetal pentru a facilita creşterea vegetaţiei. Vor 
fi de asemenea acoperite cu sol vegetal bermele mai largi care permit instalarea vegetaţiei. 

La baza carierei va fi plantată o perdea de arbori prin care se va minimiza procesul 
de degradare a solului. 

Cariera La Pârâul Porcului va fi excavată în imediata vecinătate a canalului nordic 
de deviere a apelor. Cota de bază a carierei va fi de aproximativ 720 m, iar cota canalului 
adiacent, de aproximativ 740 m. Din acest motiv, cariera ar putea fi inundată după 
încheierea exploatării. Cu toate acestea, experienţa acumulată în decursul perioadei 
operaţionale va arăta dacă această carieră va putea menţine un lac permanent sau dacă 
apa se va scurge către pârâul Roşia. 

În cazul formării lacului, folosinţa ulterioară a carierei La Pârâul Porcului ar putea 
include o bază de sporturi nautice şi/sau ştrand, deoarece apa va fi limpede şi potrivită 
pentru astfel de scopuri. Există numeroase exemple din Europacl, cli şi din lume, unde cariere 
similare au beneficiat de o folosinţă ulterioară de acest tip, devenind atractive pentru 
practicarea sporturilor locale sau pentru întreprinzătorii din domeniul divertismentului. 

Utilizarea publică a carierelor după închidere necesită stabilizarea pereţilor (fără 
zone de fisurare sau prăbuşire). Aceştia vor fi asiguraţi ca parte a activităţilor de închidere. 
 
 

5.5 Barajul de colectare a apelor Cetate  

 
Volumele de apă dirijate către barajul de colectare a apelor Cetate se vor diminua în 

timp, iar calitatea efluenţilor se va îmbunătăţi odată cu plasarea sistemelor de acoperire 
peste haldele de roci sterile şi iazul de decantare, şi cu efectuarea altor activităţi de 
închidere. Apele din galeria 714 şi din lucrările miniere subterane vor fi interceptate în 
amonte, în lacul de carieră Cetate, iar sursele istorice de ape acide vor fi, în cea mai mare 
parte, eliminate. Pe baza experienţei acumulate, se anticipează că la sfârşitul anului 21, apa 
din iazul creat după străpungerea barajului Cetate va avea caracteristici care permit 
epurarea în cadrul unui sistem semipasiv. Acest tip de sistem va fi instalat la sfârşitul anului 
14, în aval de barajul Cetate. Sistemul semipasiv va trece într-un sistem de epurare a apei 
între sfârşitul anului 14 şi închiderea finală, operând în conjuncţie cu staţia de epurare a 
apelor acide de mina. 

Ca o măsură suplimentară de precauţie, pe lângă cele două sisteme semipasive de 
epurare, în anul 21, va fi amenajat în aval de barajul de colectare a apelor Cetate, un sistem 
de colectare şi repompare. Acest sistem va colecta şi pompa apa către staţia de epurare a 
lacului de carieră Cetate, numai în cazul în care sistemul semipasiv de epurare nu va fi 
suficient. 
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5.6 Amplasamentul uzinei de procesare şi amenajările auxiliare4 

5.6.1 Consideraţii generale privind activităţile de dezafectare 
 

Toate lucrările de dezafectare vor fi efectuate de personal calificat, în conformitate cu 
procedurile standard cuprinse în Planul de asigurare a protecţiei şi igienei muncii. Lucrările 
vor fi riguros planificate, corelate şi programate astfel încât instalaţiile funcţionale să poată fi 
clar separate de acele zone care vor face obiectul unor lucrări de dezmembrare. 

Se va acorda o atenţie deosebită utilizării sistemelor portabile şi staţionare de 
ventilaţie, a dispozitivelor de protecţie respiratorie şi a altor echipamente de protecţie, 
avându-se de asemenea în vedere procedurile de blocare/avertizare astfel încât să se evite 
alimentarea accidentală a echipamentelor electrice sau utilajelor pe timpul demontării. 
Zonele de lucru vor fi strict delimitate prin împrejmuiri temporare, panouri de avertizare, 
semnale acustice şi vizuale, dispozitive de avertizare sau oricare alte mijloace adecvate 
acestui scop. 

Se va acorda atenţie reducerii la minimum a acumulărilor de deşeuri/sfărâmături care 
ar putea pune în pericol lucrătorii angajaţi în activităţi de dezmembrare sau demolare. În 
timpul dezmembrărilor, toate elementele de conectare şi asamblare vor fi sortate după 
mărime, în vederea facilitării unei reasamblări ulterioare. Succesiunea operaţilor de 
dezasamblare pentru instalaţiile importante va fi, în general, inversă celei de asamblare. 
Părţile grele vor fi legate cu cabluri sau lanţuri sau vor fi fixate pe paleţi sau sănii de lemn 
pentru a preveni rotirea necontrolată şi pentru a facilita manevrarea acestora cu ajutorul 
motostivuitoarelor sau încărcarea în mijloacele de transport. 

Elementele echipamentelor principale sau secundare vor fi sortate în funcţie de 
funcţionalitate, dispuse pe o platformă de beton prevăzută cu berme, spălate cu detergenţi 
şi/sau solvenţi şi evaluate din punct de vedere al uzurii sau avariilor suferite. 

Întregul volum de uleiuri sau vaselinele uzate, ape de spălare şi solvenţi va fi 
colectat, trecut prin dispozitive de separare şi acumulat în rezervoare (cu înveliş dublu sau 
prevăzute cu berme de siguranţă), în vederea unei depozitări corespunzătoare, în acord cu 
prevederile Planului de gestionare a deşeurilor. 

În funcţie de starea tehnică după dezmembrare, echipamentele dezafectate vor 
putea fi vândute în vederea reutilizării sau valorificate ca fier vechi. Zonele din care au fost 
îndepărtate utilaje şi rezervoare vor fi evaluate din punct de vedere al contaminării mediului, 
incluzând, în funcţie de necesităţi, prelevarea de probe din sol. Dacă este necesar, se vor 
lua măsuri pentru refacerea solului. 

Deşeurile de beton vor fi transportate la depozitul de deşeuri inerte sau – dacă 
acest lucru va fi permis de versiunea curentă a Planului de gestionare a deşeurilor –ca 
material de rambleu în cariere. 

Materialele izolatoare vor fi separate în vederea reutilizării sau (în funcţie de tipul 
acestora) vor fi depozitate ca material inert sau ca deşeuri municipale, în conformitate cu 
prevederile Planului de gestionare a deşeurilor. Materialele pe bază de asbest nu vor fi 
admise la construcţia uzinei de procesare sau a amenajărilor conexe. 

Dezafectarea/demolarea structurilor construite se va conforma cu reglementările în 
vigoare privind faza de închidere a activităţilor miniere. Astfel de reglementări vor fi definite 
în registrul curent de cerinţe legislative al Proiectului (a se vedea Planul de management de 
mediu şi social) şi vor include versiunile actuale sau ulterioare ale următoarelor acte 
legislative: 
 
 

                                                 
 
 
 
4  Acest subcapitol nu are în vedere staţia de epurare a apelor acide, aceasta fiid menţinută în funcţiune pe durata fazei de 
închidere şi posibil, pe cea a fazei de post-închidere. 
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 Norme specifice de protecţie a muncii pentru exploatarea în subteran a minereurilor 
feroase, neferoase, rare, radioactive şi a nemetaliferelor, aprobate prin Ordinul 
ministrului muncii şi protecţiei sociale, nr. 416/22-07-1998;; 
 

 STAS 1125/1 – 1981 – Sudura metalelor; 
 
 STAS 10564 – Tăierea metalelor în flacără de oxigen; 

 
 P 54 – 80 – Instrucţiuni tehnice privind structurile cu grinzi de oţel cu secţiune plină; 

 
 PE – 119 – 1982 – Standarde de protecţia muncii pentru instalaţiile electrice; 

 
 Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul 

ministrului de interne, nr. 775/1998; 

 Hotărârea de Guvern nr. 678/1998 privind evaluarea şi sancţionarea contravenţiilor 
legate de prevenirea şi stingerea incendiilor; 

 
 P118/199 Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia 

împotriva focului 
 

Lucrările de demolare a structurilor de beton (simplu sau armat) sau zidărie ar putea 
fi efectuate cu ajutorul explozibililor. Toate demolările efectuate cu ajutorul explozibililor 
se vor desfăşura în conformitate cu versiunea actuală sau cu cele ulterioare ale Ordinului 
ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 838/1997, „Norme specifice de protecţia muncii 
privind depozitarea, transportul şi utilizarea materialelor explozibile”. 
 
 
5.6.2 Amplasamentul uzinei de procesare 
 

Procesul de dezafectare a uzinei de procesare va fi împărţit în şase operaţii 
importante: 

 

 dezafectarea staţiei de concasare şi a depozitului de minereu concasat; 
 

 dezafectarea instalaţiilor de măcinare, clasare şi concentrare gravitaţională; 
 

 dezafectarea instalaţiilor de leşiere cu cianură, stripare a cărbunelui activ, electroliză 
şi topitorie; 
 

 dezafectarea zonelor de gestionare a reactivilor tehnologici, excluzând instalaţia de 
denocivizare a cianurii; 
 

 dezafectarea instalaţiei de denocivizare a cianurii; 
 

• dezafectarea birourilor administrative şi a amenajărilor utilitare. 
 

Toate aceste activităţi pot fi planificate şi efectuate în paralel, cu excepţia dezafectării 
instalaţiei de tratare a cianurii care va rămâne funcţională până la dezafectarea tuturor 
celorlalte structuri ale uzinei de procesare. Aceasta va permite menţinerea unei capacităţi de 
tratare a unor eventuale cianuri reziduale sau deversări accidentale survenite pe durata 
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dezafectării circuitului de leşiere cu cianură sau a amenajărilor de gestionare a reactivilor 
tehnologici. Instalaţia de tratare a cianurii ar putea fi de asemenea utilizată (într-o formă 
modernizată şi modificată, conform Capitolului 4.4.5.2) pentru eliminarea cianurilor din 
supernatantul iazului de decantare, în momentul pompării acestuia către cariera Cetate, în 
vederea inundării acesteia. 
 
 
5.6.3 Zona depozitului de minereu concasat şi alte clădiri sau instalaţii aferente 

uzinei de procesare 
 

Dezafectarea/demolarea instalaţiilor industriale aferente staţiei de concasare şi a 
depozitului de minereu concasat din cadrul uzinei de procesare de la Roşia Montană se va 
efectua în următoarea succesiune: 

 
 finalizarea dezafectării tuturor instalaţiilor/echipamentelor electromecanice şi 

îndepărtarea acestora de pe amplasamentul Proiectului; 
 

 dezmembrarea structurilor metalice interne (de exemplu, pasarele, balustrade, 
platforme) prin demontare sau tăiere cu flacără oxi-acetilenică sau arc electric a 
elementelor de armare sau sprijin; 
 

 îndepărtarea carcaselor şi scuturilor prin demontare şi tăiere cu flacără oxi-
acetilenică sau arc electric; 

 
 îndepărtarea pasarelelor, scărilor mobile şi fixe; 

 
 îndepărtarea materialelor izolatoare; 

 
 îndepărtarea uşilor şi ferestrelor cu armătură metalică; 

 
 îndepărtarea podelelor şi acoperirilor de metal; 

 
 dezasamblarea traverselor şi grinzilor de oţel 

 
 demolarea cu ajutorul ciocanelor pneumatice, al excavatoarelor cu picon sau al altor 

echipamente hidraulice, a pereţilor verticali şi a diafragmelor sau bermelor 
confecţionate din beton sau blocuri. 
 
Instalaţiile importante utilizate în circuitul de concasare, depozitare sau încărcare a 

minereului concasat sunt următoarele: 
 

 concasor giratoriu; 
 
 alimentator cu plăci metalice; 

 
 benzi transportoare; 

 
 concasoare de pietriş; 
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 detectoare de metal; 
 
 utilaje electromagnetice de extracţie a metalelor; 

 
 dispozitive de cântărire. 

 
Dispozitivele auxiliare de întreţinere, control şi sistemele de automatizări din această 

parte a procesului tehnologic vor include: 
 

 macarale şi alte dispozitive electromecanice de ridicare; 
 

 instalaţii de ventilaţie pentru concasoare; 
 

 pompe electrice şi sisteme de conducte, incluzând sisteme de stingere a incendiilor 
şi umezire, instalaţii de climatizare, sisteme de control al prafului (de exemplu, 
sisteme de eşapare, coşuri, filtre cu saci); 

 
 sisteme de alimentare cu curent electric, sisteme de automatizări şi iluminare, 

incluzând: 
 

• sistemele de generatoare de avarie; 
 

• transformatoare electrice; 
 

• cabluri electrice; 
 

• diverse corpuri de iluminat; 
 

• circuite de înmpământare; 
 

• echipamente de alimentare, distribuţie, comandă şi control, protecţie şi 
regularizare a energiei electrice;  

 
 diverse tubulaturi, jgheaburi, containere şi dispozitive de colectare a deversărilor; 

 Instalaţiile importante utilizate în cadrul uzinei de procesare includ următoarele: 
 

 moara semiautogenă şi morile cu bile; 
 
 echipament electromagnetic pentru manevrarea bilelor; 

 
 baterii de hidrocicloane; 

 
 site şi buncăre de refuz; 

 
 carcase şi structuri de sprijin. 
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5.6.4 Instalaţiile de leşiere CIL, de stripare a cărbunelui activ, de electroliză şi 
topitorie 

 
În afara activităţilor de manevrare, curăţare, depozitare şi evaluare a stării tehnice a 

utilajelor şi instalaţiilor menţionate anterior, toate sistemele de conducte, rezervoare şi 
instalaţii din uzina de procesare, care au venit în contact cu compuşi cianurici, vor fi spălate 
şi denocivizate înaintea dezafectării sau demontării, în conformitate cu versiunea curentă a 
Planului de gestionare a cianurilor  şi cu reglementările în vigoare. După cum s-a arătat 
anterior, circuitul de tratare din zona de gestionare a reactivilor, va fi ultimul component 
dezafectat, astfel încât să se menţină capacitatea de colectare şi tratare a oricăror deversări 
potenţiale sau a compuşilor cianurici reziduali care ar putea apărea pe parcursul dezafectării 
instalaţiilor de leşiere sau a altor utilaje şi echipamente. 

Principalele componente ale instalaţiilor şi echipamentelor din circuitul de leşiere, 
stripare a cărbunelui activ, electroliză şi topitorie, din cadrul uzinei de procesare includ: 
 

 rezervoarele CIL; 
 
 rezervorul de îngroşare; 

 
 sitele de cărbune; 

 
 rezervorul de tratare; 

 
 coloanele de eluţie şi încălzitoarele; 

 
 cuptoarele de reactivare a cărbunelui; 

 
 schimbătoarele de căldură; 

 
 cuptoarele electrice cu inducţie; 

 
 retorta de mercur; 

 
 filtrele presă şi scruberele; 

 
 cuptorul de topire. 

 
Dispozitivele auxiliare de întreţinere, control şi sistemele de automatizări din această 

parte a procesului tehnologic, vor include: 
 

 macarale şi alte dispozitive manuale/electromecanice de ridicat; 
 
 instalaţii de ventilaţie; 

 
 circuite tehnologice pentru transportul fluidelor şi evacuarea fluidelor deversate, 

incluzând: 
 

• diverse pompe electrice; 
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• rezervoare, distribuitoare, fitinguri, conducte, coturi şi robinete; 

 
 sisteme de stingere a incendiilor; 

 
 sisteme de alimentare cu curent electric, sisteme de automatizări şi iluminare, 

incluzând: 
 

• transformatoare de putere şi iluminat; 
 
• cabluri electrice; 
 
• diverse corpuri de iluminat şi circuite de înmpământare; 
 
• echipamente de alimentare, distribuţie, comandă şi control, protecţie şi 

regularizare a energiei electrice; 
 

 diverse tubulaturi, jgheaburi, containere şi dispozitive de colectare a deversărilor sau 
deşeurilor de materiale. 

 
5.6.5 Zonele de gestionare a reactivilor tehnologici şi de denocivizare  
 

În afara activităţilor de manevrare, curăţare, depozitare şi evaluare a stării tehnice a 
utilajelor şi instalaţiilor menţionate anterior, toate sistemele de conducte, rezervoare şi 
instalaţii din uzina de procesare, care au venit în contact cu compuşi cianurici, vor fi spălate 
şi denocivizate înaintea dezafectării sau demontării, în conformitate cu versiunea curentă a 
Planului de gestionare a cianurilor şi cu reglementările în vigoare.  

Circuitul de denocivizare din zona de gestionare a reactivilor, va fi ultimul component 
dezafectat, astfel încât să se menţină capacitatea de colectare şi denocivizare a oricăror 
deversări potenţiale sau a compuşilor cianurici reziduali care ar putea apărea pe parcursul 
dezafectării instalaţiilor de leşiere sau a altor utilaje şi echipamente. Efluenţii denocivizaţi 
rezultaţi din procesul de spălare vor fi dirijaţi către conductele şi bazinul iazului de decantare. 
Astfel, gradul suplimentar de diluare şi/sau de descompunere naturală a urmelor de cianuri 
conţinute în efluenţii denocivizaţi care rezultă din procesul de spălare, vor adăuga o marjă 
semnificativă de siguranţă.  

Orice urme de cianuri reziduale care ar putea fi detectate în urma dezafectării 
instalaţiei de denocivizare a cianurii, vor fi neutralizate cu ajutorul unor truse portabile de 
denocivizare, conform celor prevăzute în Planul de gestionare a cianurii şi în Planul de 
intervenţie în caz de avarie/accident. Compuşii conţinuţi în efluenţii de clătire sau curăţare, 
asociaţi cu dezafectarea instalaţiei de denocivizare vor fi colectaţi, încărcaţi în containere 
etanşe şi transportaţi la o amenajare autorizată pentru depozitarea deşeurilor periculoase. 

Principalele instalaţii şi echipamente utilizate în procesele de preparare a reactivilor 
şi în circuitul de denocivizare a cianurii includ: 
 

 macarale şi alte dispozitive manuale/electromecanice de ridicat; 
 

 instalaţii de ventilaţie şi climatizare, incluzând ventilatoare, conducte, fitinguri şi 
dispozitive de măsură şi control; 

 
 circuite tehnologice constând din pompe electrice multiple, rezervoare, distribuitoare 

cu supape, conducte, fitinguri şi robinete; 
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 sisteme de stingere a incendiilor; 
 

 scrubăre; 

 

 silozuri metalice; 
 

 diverse sisteme de alimentare cu curent electric, sisteme de automatizări şi 
iluminare; 

 
 diverse tubulaturi, jgheaburi, containere şi dispozitive de colectare a deversărilor sau 

deşeurilor de materiale. 
 
5.6.6 Revegetarea 
 

Reabilitarea şi refacerea suprafeţelor de teren afectate de activităţi miniere vor fi 
efectuate în conformitate cu versiunea curentă şi aprobată a Planului de închidere a 
activităţilor miniere şi de refacere a mediului şi cu anumite prevederi din Planul de 
conservare a biodiversităţii. Această strategie va fi determinată de folosinţa planificată a 
terenurilor. În general, reabilitarea şi refacerea terenurilor afectate de lucrări miniere va 
consta din două categorii majore de activităţi, descrise după cum urmează: 
 

 Stabilizarea mecanică a suprafeţei, incluzând nivelarea şi scarificarea (în vederea 
creării unor trasee de drenaj corespunzătoare) şi rambleierea zonelor depresionare 
importante sau a gropilor, prin utilizarea de agregate corespunzătoare, depuse în 
mod obişnuit, sub forma unor straturi compactate separat; 

 
 Revegetarea suprafeţelor de teren stabilizate, incluzând: 

 
• acoperirea zonelor de reabilitare pregătite în prealabil (adică, nivelate, 

scarificate şi compactate) cu un strat de sol vegetal preluată din stivele de sol 
sau din alte zone de împrumut; 

 
• fertilizarea solului, în funcţie de necesităţi; 
 
• însămânţarea cu specii locale de erbacee perene; 
 
• plantarea şi fertilizarea organică a unor specii locale de foioase; 
 
• irigarea în etape a suprafeţelor revegetate. 

 
Obiectivul global al acestor activităţi este acela de a preveni eroziunea, de a 

armoniza zonele reabilitate cu pădurile de foioase din jur, şi de a sprijini dezvoltarea 
elementelor de biodiversitate locală şi regională 

Procedurile de revegetare vor ţine seama de următoarele elemente minimale: 
 

 Pentru a evita distrugerea structurii solului şi capacitatea de drenare, nu vor fi 
efectuate operaţiuni de plantare în condiţii meteorologice nefavorabile sau în 
condiţiile unor soluri suprasaturate în apă; 

 
 Buruienile vor fi îndepărtate cu mijloace mecanizate şi distruse înaintea replantării 

oricăror zone de pe amplasament; 
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 Se va evita utilizarea utilajelor excesiv de grele şi cursele repetate ale vehiculelor 

peste aceleaşi suprafeţe de replantare; 
 
 După plantare, nu se va mai utiliza nici un utilaj greu în aceste zone. Toate zonele 

plantate şi afectate de astfel de utilaje neadecvate, vor fi reabilitate; 
 
 Depunerea de sol vegetal provenit din zone de împrumut sau din stivele special 

amenajate, peste straturile de sol pregătite în prealabil şi în jurul zonelor plantate cu 
puiet arboricol, va fi efectuată prin intermediul unor straturi de maximum 150 mm 
grosime. Fiecare strat va fi uşor compactat înaintea depunerii unui nou strat de sol 
vegetal; 

 
 În timpul recuperării şi depunerii solului vegetal, se vor îndepărta fragmentele de rocă 

de dimensiuni mari şi deşeurile; 
 
 Solul vegetal uscat corespunzător, va fi nivelat şi profilat pentru a asigura o drenare 

adecvată. Vor fi îndepărtate toate gropile sau alte denivelări; 
 
 Se vor respecta recomandările producătorului privind depozitarea, manevrarea şi 

aplicarea fertilizatorilor sau erbicidele. Containerele goale de substanţe chimice vor fi 
depozitate ca deşeuri de tip municipal, conform Planului de gestionare a deşeurilor; 

 
 Înainte de a fi plantaţi, speciile de arbori de foioase vor fi testate şi aprobate de 

autorităţile competente din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale; 

 
 Plantarea va fi planificată să se desfăşoare în condiţii favorabile, cu vreme caldă şi 

umedă, în condiţiile unui sol umed şi prelucrabil. Nu se vor efectua plantări în 
perioade de persistenţă a unor vânturi reci şi uscate sau în condiţiile unui sol 
îngheţat, saturat în apă sau excesiv de uscat; 

 
 Plantarea arborilor se va efectua primăvara devreme sau toamna târziu, cât mai 

curând posibil după livrarea materialului săditor pe amplasament. În cazul în care 
plantarea trebuie amânată, plantele trebuie protejate împotriva degradării sau a 
vremii nefavorabile; 

 
 Gropile pentru plantarea puietului, săpate pe suprafeţe înclinate, vor avea margini 

verticale şi baza orizontală; diametrul gropilor va fi suficient de mare pentru a 
cuprinde rădăcinile complet întinse; 

 
 Arborii nou plantaţi vor fi protejaţi prin garduri de protecţie şi/sau ţăruşi de susţinere. 

 
Va fi elaborat un plan care să conţină măsurile de supraveghere, urmărire şi 

intervenţie, necesare instalării cu succes a vegetaţiei. Aceste măsuri ar putea include 
îndepărtarea buruienilor şi a altor plante care perturbă ciclurile vegetale dorite, fertilizare, 
irigare, reînsămânţare, precum şi alte măsuri considerate ca fiind adecvate. 
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5.7 Staţia de epurare a apelor acide de mina 

Staţia de epurare a apelor acide de mina va rămâne în funcţiune pentru a epura orice 
efluenţi acizi sau alte tipuri de ape uzate, în funcţie de necesităţi, pe durata desfăşurării 
activităţilor de închidere. Staţia va continua să funcţioneze până când caracteristicile 
calitative ale efluenţilor vor permite utilizarea sistemelor pasive sau de altă natură, pentru 
încadrarea în limitele impuse pentru descărcarea în mediu. 

Deoarece carierele vor constitui punctul central al gospodăririi apei pe durata 
activităţilor de închidere şi după încetarea acestora, este posibil ca staţia de epurare a apelor 
acide de mina să fie mutată în apropierea carierei Cetate. Este de asemenea posibilă ca 
alternativă, continuarea pompării către actualul amplasament al staţiei de epurare a apelor 
acide de mina. În vederea stabilirii amplasamentului optim al acestei staţii, va fi efectuată o 
evaluare tehnică. 

 

5.8 Rezervoarele de stocare  

Vor fi implementate măsuri riguroase de control al stocurilor, pentru a se minimiza 
conţinutul rezervoarelor de stocare la încheierea perioadei operaţionale a exploatării 
miniere. Containerele mobile de stocare/transport al cianurii vor fi returnate către furnizori în 
vederea reutilizării. Dacă se va dovedi util, rezervoarele şi sistemele de distribuţie pentru 
motorină, benzină şi lubrifianţi vor continua să fie folosite în primii ani de după închidere, 
când se vor desfăşura activităţi ample de excavare, reprofilare, acoperire cu sol vegetal sau 
revegetare. Avantajul menţinerii acestor rezervoare şi sisteme de distribuţie va fi reprezentat 
de faptul că va fi valorificată infrastructura existentă şi va fi minimizat potenţialul unor 
deversări accidentale din instalaţii mobile de alimentare cu carburanţi 

Rezervoarele de stocare vor fi curăţate şi vândute sau dezafectate în acord cu 
reglementările în vigoare privind protecţia mediului şi siguranţa personalului, conform 
Planului de intervenţie în caz de avarie/accident, Planului de gestionare a cianurilor şi 
procedurilor de asigurare a protecţiei şi igienei muncii incluse în Manualul RMGC de 
proceduri operaţionale standard. Aceasta va implica utilizarea echipamentului de protecţie, 
monitorizarea calităţii aerului şi a gazelor evacuate, drenarea şi transferul conţinutului 
rezervoarelor, îndepărtarea oricăror reziduuri depuse în incintele de stocare, tăierea la cald 
sau la rece a rezervoarelor, îndepărtarea acestora de către un transportator autorizat şi 
depozitarea într-o amenajare special destinată acestui scop. Multe dintre rezervoarele 
asamblate pe loc, incluzând rezervoarele CIL şi îngroşătoarele, vor fi tăiate în bucăţi de 
mărimi care să permită manevrarea şi îndepărtate ca fier vechi. 
 

5.9 Explozibilii şi reactivii chimici neutilizaţi 

Explozibilii şi reactivii chimici vor fi înapoiaţi furnizorului sau vor fi eliminaţi de către o 
societate autorizată. În ultimii ani ai perioadei operaţionale vor fi implementate măsuri de 
control al stocurilor pentru a reduce la cantitatea de explozibili/reactivi rămasă în momentul 
închiderii. Magaziile de explozibili vor fi dezafectate. 
 

5.10 Amenajarea temporară pentru depozitarea deşeurilor periculoase 

Amenajarea temporară pentru depozitarea deşeurilor periculoase va dezafectată 
după dezasamblarea uzinei de procesare, a magaziei de explozibili, instalaţiilor de 
alimentare cu carburanţi, magaziilor, atelierelor de reparaţii şi a altor amenajări din cadrul 
Proiectului care implică utilizarea sau depozitarea de materiale periculoase. Astfel se va 
putea asigura o capacitate de depozitare pentru oricare deşeuri periculoase care ar putea fi 
generate sau întâlnite pe durata dezafectării.    
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Amenajarea temporară pentru depozitarea deşeurilor periculoase va fi construită sub 
forma unei serii de module identice, numărul acestora fiind determinat în parte de 
necesităţile operaţionale, de volumele efective ale deversărilor remediate şi de momentul din 
ciclul de viaţă al exploatării în care se va identifica un depozit permanent autorizat pentru 
deşeuri periculoase, în afara amplasamentului. Odată ce un astfel de depozit va fi identificat, 
în cadrul amenajării temporare pentru depozitarea deşeurilor periculoase nu vor mai fi 
construite şi alte module, iar instalaţia va fi utilizată pentru a acumula şi depozita deşeuri 
periculoase în intervalele dintre transporturile periodice efectuate în afara amplasamentului. 

Dezafectarea amenajării temporare pentru depozitarea deşeurilor periculoase va 
implica următorii paşi: 
 

 Expedierea tuturor deşeurilor periculoase rămase: înainte de declanşarea oricăror 
activităţi de dezafectare, toate containerele cu deşeuri periculoase vor fi transportate 
de la amenajarea temporară pentru depozitarea deşeurilor periculoase către un 
depozit autorizat situat în afara amplasamentului; 

 
 Analiza registrelor amenajării şi a istoricului deversărilor: registrele operaţionale ale 

amenajării temporare pentru depozitarea deşeurilor periculoase vor fi analizate 
pentru a stabili dacă pe durata existenţei acesteia au avut loc deversări de deşeuri. 
Acţiunile de curăţire asociate oricăror astfel de evenimente vor fi analizate pentru a 
stabili dacă este justificată punerea în practică a unor acţiuni suplimentare de 
decontaminare şi curăţire. Probele de sol sau de ştergere a platformelor de beton ar 
putea fi analizate pentru a confirma stadiul de decontaminare. Oricare zone suspecte 
vor fi puse sub supraveghere sau marcate pentru a fi avute în mod special în vedere 
pe durata demolării amenajării;  

 
 Investigarea fizică a platformelor, drenurilor, bazinelor de aspiraţie şi zonei 

împrejmuite: va fi efectuată o investigare riguroasă a întregului perimetru împrejmuit 
din jurul amenajării temporare pentru depozitarea deşeurilor periculoase, împreună 
cu o inspecţie fizică a tuturor platformelor, drenurilor şi bazinelor de aspiraţie. Se vor 
preleva şi analiza probe de ştergere din oricare zonă decolorată sau suspectă; 
oricare zonă în care se va confirma contaminarea va fi marcată pentru a fi avută în 
mod special în vedere pe durata demolării amenajării; 

 
 Îndepărtarea/reciclarea/depozitarea separatorilor mobili de beton: separatorii mobili 

de segregare din fiecare modul al amenajării vor fi îndepărtate şi inspectate: se vor 
preleva şi analiza probe de ştergere din oricare zonă decolorată sau suspectă; 
oricare separator pentru care se confirmă contaminarea va fi pus la o parte pentru a 
fi avut în mod special în vedere la demolarea amenajării. Separatorii curaţi vor fi puşi 
la dispoziţia comunităţii locale pentru utilizare în scopuri avantajoase; dacă interesul 
comunităţii pentru separatorii de beton nu se manifestă, aceştia vor fi depozitaţi în 
celula pentru deşeuri inerte;  

 
 Îndepărtarea/reciclarea acoperişului de metal: acoperişul ondulat de metal va fi 

îndepărtat şi va fi pus la dispoziţia comunităţii locale pentru a fi utilizat în scopuri 
avantajoase; părţile de acoperiş rămase neutilizate vor fi vândute în afara 
amplasamentului unui agent de reciclare a metalelor; 

 
 Îndepărtarea/reciclarea stâlpilor de metal: stâlpii de metal vor fi tăiaţi la nivelul solului 
şi puşi la dispoziţia comunităţii locale pentru a fi utilizaţi în scopuri avantajoase; 
resturile rămase neutilizate vor fi vândute în afara amplasamentului unui agent de 
reciclare a metalelor; 
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 Demolarea platformelor, drenurilor şi bazinelor de aspiraţie: platformele de beton, 
drenurile şi bazinele de aspiraţie vor fi fragmentate cu un ciocan pneumatic; 
platformele de beton cunoscute sau suspectate ca fiind contaminate vor fi izolate, 
sparte, iar sfărâmăturile vor fi separate în vederea depozitării ca deşeuri periculoase. 
Oricare separator de beton contaminat va fi spart şi pus la o parte pentru a fi 
depozitat separat. Deşeurile/sfărâmăturile provenite de la platformele necontaminate 
vor fi depozitate în celula pentru deşeuri inerte; 

 
 Îndepărtarea/reciclarea împrejmuirii de siguranţă: după îndepărtarea întregului volum 

de sfărâmături provenite de la demolarea platformelor de beton, va fi îndepărtată şi 
împrejmuirea de siguranţă. Gardul şi stâlpii vor fi puşi la dispoziţia comunităţii locale 
pentru a fi utilizaţi în scopuri avantajoase; dacă interesul comunităţii pentru aceste 
materiale nu se manifestă, resturile din împrejmuire vor fi vândute în afara 
amplasamentului, unui agent de reciclare a metalelor; 

 
 Reprofilarea, plasarea de sol vegetal şi revegetarea: suprafaţa terenului va fi 

reprofilată pentru a permite drenarea. Zona va fi acoperită cu sol vegetal, atât cât 
este necesar pentru a permite instalarea vegetaţiei, şi va fi însămânţată cu specii 
adecvate acestuia. 

 

5.11 Drumurile de acces de pe amplasament 

În general, toate drumurile de acces de pe amplasament vor fi păstrate în primii ani 
de după închidere, pentru a permite accesul în zonele de lucru supuse operaţiunilor de 
refacere a mediului.  Utilizarea drumurilor de acces pentru activităţi legate de închidere va fi 
restricţionată prin porţi şi prin semnalizare corespunzătoare. Odată cu finalizarea lucrărilor 
de închidere, anumite drumuri de acces vor fi puse la dispoziţia populaţiei locale pentru a 
servi transportului uman şi de mărfuri în zonă. 

Anumite drumuri ar putea fi necesare în faza de închidere şi post-închidere pentru a 
asigura accesul la punctele de monitorizare şi întreţinere. 

Dacă nu există un interes public sau tehnic pentru un anumit drum, acesta va fi 
scarificat şi acoperit cu sol şi sol vegetal necesar instalării vegetaţiei. 
 

5.12 Liniile de curent electric şi transformatoarele 

Liniile de distribuţie a energiei electrice de pe amplasament vor fi păstrate pe durata 
perioadei de tranziţie sau închidere, atât timp cât va fi necesar pentru menţinerea în 
funcţiune a staţiei de epurare a apelor acide de mina. Odată ce staţia de transformare nu va 
mai avea nici o utilitate pentru amplasamentul minier, va fi dezafectată şi recuperată, iar 
zona respectivă va fi reabilitată. Aceste echipamente nu vor fi predate autorităţilor locale 
deoarece nu sunt compatibile cu parametri electrici ai reţelei de distribuţie publică. Cu toate 
acestea, liniile de tensiune joasă şi medie vor fi lăsate pe loc pentru a fi utilizate de 
comunitatea locală. 
 

5.13 Sistemele de alimentare cu apă potabilă şi tehnologică 

Necesarul de apă se va diminua în timpul închiderii, ca urmare a scăderii numărului 
de personal de pe amplasament şi a încetării operaţiunilor tehnologice. Prin intermediul 
uzinei de pe amplasament, se va continua distribuţia apei potabile pentru activităţile de 
închidere până când acest lucru nu va mai fi necesar. În acel moment sistemul de 
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aprovizionare cu apă potabilă şi sistemul de epurare vor fi predate autorităţilor locale sau vor 
fi dezafectate, iar conducta de distribuţie va fi închisă. 
 

5.14 Staţia de epurare a apelor uzate menajere şi conductele aferente 

Pe durata desfăşurării activităţilor de închidere apele uzate de tip menajer rezultate 
de la birouri şi alte amenajări aferente uzinei de procesare, bucătărie (de exemplu, apele 
uzate provenite de la grupurile sanitare, de la bucătărie şi de la maşinile de spălat) vor fi 
dirijate către o staţie de epurare a apelor uzate menajere, care va fi amplasată în cadrul 
uzinei de procesare. Efluentul epurat de la această staţie va fi deversat în pârâul Roşia, în 
conformitate cu standardele în vigoare privind descărcarea în mediu. 

După încheierea activităţilor de închidere staţia de epurare va fi transferată 
autorităţilor locale sau dezafectată. 
 

5.15 Lucrările miniere vechi 

Ca parte a activităţilor de exploatare din cadrul Proiectului RMGC, actuala carieră de 
extracţie a minereului (Cetate) va fi excavată în continuare şi închisă conform celor descrise 
anterior. Cele mai multe dintre galeriile, camerele şi abatajele existente în prezent vor fi 
îndepărtate în urma excavaţiilor din cele patru cariere. Toate lucrările rămase după 
încheierea exploatării şi care ar putea prezenta un pericol pentru public sau care ar putea 
constitui surse de ape din zone mineralizate, vor fi astupate. Versiunile ulterioare ale 
prezentului Plan de management pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului 
vor avea în vedere cerinţele detaliate legate de închiderea lucrărilor miniere vechi, 
beneficiind de mai buna cunoaştere a acestor lucrări, în urma activităţilor de exploatare din 
cadrul Proiectului. 
 

5.16 Întreţinerea şi paza securitatea amplasamentului  

Întreţinerea şi paza amplasamentului vor constitui activităţi continue pe durata 
perioadei de închidere şi vor face obiectul unei monitorizări periodice conform celor descrise 
în versiunea actuală a Planului RMGC de monitorizare de mediu şi socială. În vederea 
asigurării succesului revegetării, vor trebui prestate activităţi permanente de întreţinere a 
vegetaţiei, inclusiv de reînsămânţare. Date fiind condiţiile bune de dezvoltare a vegetaţiei pe 
amplasamentul Proiectului, se anticipează că necesarul de întreţinere al vegetaţiei se va 
diminua în timp. Acest lucru este evident dacă se ţine seama de dezvoltarea naturală a 
vegetaţiei pe haldele istorice de roci sterile existente aici. Aceste halde nu au fost niciodată 
reabilitate corespunzător, dar au fost acoperite de vegetaţie prin acţiunea ecosistemelor din 
jur, în ciuda condiţiilor fizice nefavorabile existente pe aceste suprafeţe şi a absenţei unui 
mediu amenajat pentru creşterea plantelor.   

Se vor menţine sistemele de drenaj şi se vor asigura integritatea şi funcţionarea 
normală a acestora. Operatorii uzinei de preparare vor întreţine şi staţia de epurare a apelor 
acide.     

Securitatea în primii ani de închidere va fi de o importanţă aparte, deoarece în cadrul 
amplasamentului se va găsi un număr variabil de antreprenori şi muncitori, însă puţini 
lucrători minieri care să supravegheze amplasamentul. Măsurile de securitate vor include 
utilizarea porţilor care pot fi încuiate şi a semnalizării adecvate, precum şi un număr de 
puncte de control. 
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5.17 Închiderea finală 

Activităţile asociate închiderii finale vor începe când se va putea demonstra atingerea 
unei stabilităţi fizice, chimice şi biologice durabile. Aceasta include atingerea unor parametri 
de calitate ai apei compatibili cu limitele legale impuse pentru descărcările în mediu. Odată 
ce se vor îndeplini aceste criterii, apele de şiroire şi de drenaj vor putea fi evacuate direct în 
mediu, fără epurare prealabilă. La închidere, canalul deversor al sistemului iazului de 
decantare va fi utilizat pentru descărcarea apelor de şiroire din bazinul văii Corna. Apele de 
şiroire de pe amenajările din bazinul văii Roşia se vor descărca în canalul de curgere 
restabilit al pârâului Roşia. 

În urma acestor activităţi, staţiile de epurare a apelor acide de mina şi sistemul de 
pompare asociat, vor fi dezafectate şi îndepărtate. Pe amplasament nu vor fi lăsate clădiri 
sau structuri construite similare a căror prezenţă nu se regăseşte în planurile de folosinţă 
ulterioară a terenului. 

 

5.18 Descrierea formelor peisagistice şi scenariile de folosinţă după închidere 

Anexa 3 a O.M. 863clii prevede necesitatea descrierii: 
 

 efectelor directe asupra calităţii peisajului natural şi asupra punctelor cu privelişte 
deosebită, precum şi a refacerii stării iniţiale şi a folosinţelor ulterioare ale terenului 
ocupat temporar cu activităţile implicate de proiect (de exemplu, terenuri folosite 
pentru carierele de minereu şi de agregate); 

 efectelor permanente asupra mediului cauzate de construcţia, funcţionarea sau 
dezafectarea proiectului. 

 
Este necesară propunerea unor aranjamente pentru monitorizarea şi gestionarea 

acestor categorii de impact rezidual. Monitorizarea este discutată în Capitolul  9. Acest capitol 
sintetizează efectele tehnice şi de mediu pe termen lung. 

Prin natura sa, Proiectul va genera modificări semnificative ale peisajului care vor 
oferi o oportunitate unică de a crea o identitate regională şi un sentiment de mândrie legat 
de o istorie minieră de peste 2000 de ani. 

Figura 5-18.1 redau evoluţia peisajului din faza de operare până în stadiul final al 
Proiectului si prezintă schematic modul în care zonele folosite pe parcursul ciclului de viaţă 
al minei vor fi eliberate în faza de închidere. Acestea sunt sintetizate de asemenea în tabelul 
5-3. 
 
 
Tabel 5-3. Programul eliberării terenurilor refăcute pentru folosinţă publică 

Amenajarea reabilitată Anul 
eliberării 

Observaţii 

Drumuri 21  
Staţia de epurare a apelor uzate menajere 21  
Sistemul iazului de decantare 25 Utilizare restrictivă 
Cariera Jig  16  
Cariera Orlea  19  
Cariera Cârnic  16  
Cariera Cetate  18 Procesul de inundare ar putea dura mai mult  
Barajul Cetate 21  
Halda de roci sterile Cetate 20  
Halda de roci sterile Cârnic 20  
Carierele Şulei şi La Pârâul Porcului  20  
Amplasamentul uzinei de procesare 21  
Stiva de minereu sărac 20  
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Punctele cu privelişte deosebită sunt descrise în detaliu în Capitolul  4.7 ("Peisaj") din 

Studiul de evaluare a impactului asupra mediului. Următoarele capitole sintetizează 
scenariile privind folosinţa ulterioară a amenajărilor realitate. 
 
5.18.1 Sistemul iazului de decantare 
 

 Sistemul iazului de decantare prezintă o oportunitate unică pentru comunitatea locală 
de a defini modul în care acest spaţiu de aproximativ 300 ha, reprezentând probabil 
cea mai mare suprafaţă plată din zonă, ar putea fi dezvoltat. 

 Pe barajul iazului de decantare ar putea fi amenajată o cărare care să conducă spre 
un punct cu privelişte deosebită spre zona din aval a văii. 

 Spre sfârşitul ciclului de viaţă al exploatării se vor trimite solicitări şcolarilor şi adulţilor 
din cadrul comunităţii pentru idei privind proiecte de folosinţă ulterioară a acestui 
teren. Exemple de folosinţă ulterioară de la alte amplasamente miniere includ parcuri 
şi rezervaţii naturale  

 Va rezulta o abordare în consens a celei mai valoroase modalităţi de folosinţă 
ulterioară, în limitele unor restricţii de natură tehnică.  

 
5.18.2 Cariera Jig  
 

 Cariera Jig va fi complet umplută, acoperită şi revegetată. 

 Cariera se va integra bine în peisajul înconjurător şi probabil va fi greu de văzut ca o 
urmă a exploatării miniere. 

 Folosinţele ulterioare vor fi aceleaşi ca pentru peisajul din jur. Este prematur să se 
identifice definitiv o folosinţă preferată. 

 Zonele rambleiate ale carierei ar putea fi predate autorităţilor locale pentru a fi 
folosite drept păşuni sau habitat pentru fauna sălbatică, după stabilirea vegetaţiei. 

 
5.18.3 Carierele Orlea şi Cârnic  
 

 Carierele vor fi parţial rambleiate astfel încât să se permită drenajul liber al apelor 
necontaminate de pe suprafaţa stratului acoperitor al rambleului. 

 Porţiunile plate şi cele cu înclinare mică vor fi revegetate cu iarbă, arbuşti sau copaci, 
formând un peisaj pentru căruia nu i se poate atribui o folosinţă ulterioară specifică. 
Se vor putea amenaja trasee de drumeţie, cărări şi locuri de picnic, în funcţie de 
planul general de dezvoltare. 

 În lungul pantelor, ar putea fi amenajat un traseu educaţional pe tema istoriei 
mineritului, care să permită compararea dintr-un punct de observaţie unic, a unor 
elemente de relief contrastante, cum ar fi cariera Cetate (formă concavă de relief) cu 
barajul iazului de decantare (formă convexă de relief). 

 Taluzurile abrupte vor fi lăsate dezvelite (complet securizate din punct de vedere 
geotehnic) sau vegetate prin utilizarea hidroînsămânţării sau plantelor căţărătoare 
(de exemplu, iederă). Ambele forme vor putea fi atractive vizual, contribuind la 
formarea unui peisaj diversificat. 

 
5.18.4 Cariera Cetate  
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 Cariera Cetate reprezintă un element central al noului ansamblu peisagistic creat pe 
durata ciclului de viaţă al exploatării miniere. 

 Biodiversitate: cariera poate oferi un potenţial remarcabil pentru biodiversitate, care 
este mult mai dezvoltată în astfel de zone decât în cele neafectate. 

 Identitatea culturală: carierele pot deveni o parte integrantă a identităţii culturale a 
regiunii miniere, prin aceea că întruchipează mândria comunităţii locale în ceea ce 
priveşte propria istorie a mineritului.  

 Turism, recreere: în funcţie de soluţiile alese pentru refacerea mediului în carieră, 
există diverse scenarii care includ activităţi recreaţionale şi de turism. 

 Educaţie, cercetare: prin specificitatea lor ecologică şi hidrologică, această carieră 
poate deveni un punct central al proceselor educaţionale sau de cercetare ştiinţifică. 

 Trebuie luate măsuri pentru a preveni depozitarea neautorizată în carieră a 
deşeurilor, de către întreprinzători sau membri ai comunităţii locale care utilizează 
acest spaţiu. 

 
5.18.5 Barajul Cetate 
 

 Barajul Cetate va fi păstrat şi după încheierea ciclului de viaţă al exploatării miniere. 
Barajul va însă, străpuns în anul 19 pentru a evita acumularea unor volume mari de 
apă în spatele său şi destabilizarea acestei structuri. 

 Barajul va fi acoperit şi vegetat, apărând ca o structură singulară însoţită de un lac 
situat în amonte, şi va fi redat folosinţei publice în anul 21. 

 Apele contaminate care se scurg spre valea Roşia dinspre cariera Cetate şi lucrările 
miniere subterane, vor fi colectate într-un mic iaz sau bazin de aspiraţie de unde vor 
fi dirijate spre sistemul de lagune de epurare semipasivă, care va forma la rândul 
său, un element de peisaj unic. 

 Când apa acumulată în iazul din spatele barajului va atinge parametri de calitate care 
să excludă riscurile la adresa sănătăţii oamenilor, zona lacului va fi disponibilă 
folosinţei publice. 

 Ar putea fi înfiinţate de către întreprinzătorii locali, restaurante şi centre de închiriere 
a bărcilor, promovând comercial un element de istorie a mineritului. Alte utilizări 
ulterioare posibile se referă la amenajarea zonei ca ştrand sau loc de pescuit, în 
funcţie de calitatea apei. 

 
5.18.6 Haldele de roci sterile 
 

 Haldele de roci sterile vor fi acoperite şi vegetate cu iarbă, arbuşti sau copaci. 

 Aparenţa lor va fi a unor coline plate, înverzite. 

 Zona haldelor ar putea fi predată autorităţilor locale pentru folosinţă în domeniul 
industriei uşoare, păşunatului, activităţilor recreaţionale sau ca habitate de faună 
sălbatică, după stabilirea vegetaţiei sau după o evaluare corespunzătoare în vederea 
redezvoltării.  

 Se vor putea amenaja de asemenea, trasee de drumeţie sau zone de picnic, în 
funcţie de planul general de dezvoltare. 

 În acest stadiu al planificării, nu există o variantă preferată privind scenariul de 
folosinţă ulterioară a acestor zone. 
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5.18.7 Fostul amplasament al uzinei de procesare 
 

 Zona uzinei de procesare va fi acoperită şi va constitui o formă plată de relief. 

 Zona ar putea fi predată autorităţilor locale pentru folosire în scopuri industriale, 
păşunat, activităţi recreaţionale sau ca habitate de faună sălbatică, după stabilirea 
vegetaţiei. 

 Zona ar putea fi folosită pentru alte tipuri de producţie sau pentru amenajarea de 
birouri, deoarece beneficiază de infrastructura de bază (linii de aprovizionare cu 
curent electric, conducte de apă, staţie de epurare a apelor uzate menajere situată în 
apropiere). 

 Această zonă va fi redată folosinţei publice după stabilirea vegetaţiei şi după ce 
activităţile de îngrijire nu vor mai fi necesare. 

 
 
5.18.8 Stiva de minereu sărac 
 

 Zona va fi curăţită şi revegetată. 

 În momentul de faţă nu sunt prevăzute folosinţe specifice pentru această zonă, dar 
nici nu sunt conturate restricţii din acest punct de vedere. 

 Zona haldelor ar putea fi predată autorităţilor locale pentru folosinţă în domeniul 
industriei uşoare, păşunatului, activităţilor recreaţionale sau ca habitate de faună 
sălbatică, după stabilirea vegetaţiei sau după o evaluare corespunzătoare în vederea 
redezvoltării. 

 
 
5.18.9 Cariera La Pârâul Porcului  
 

 Cariera La Pârâul Porcului va fi investigată de un personal calificat în vederea 
stabilirii necesarului de lucrări geotehnice de stabilizare. În cazul în care se constată 
necesitatea aplicării unor astfel de măsuri pentru a garanta stabilitatea pe termen 
lung, acestea se vor lua de urgenţă pentru a lăsa cariera în condiţii de siguranţă şi 
stabilitate. 

 Având în vedere condiţiile geologice, în carieră se va forma un iaz care cu apă 
curată. 

 Până în prezent nu s-au definit direcţii specifice de folosinţă ulterioară a acestui 
perimetru. Acestea se vor defini pe parcursul unei faze de consultare publică pentru 
a veni în întâmpinarea cererilor formulate de părţile interesate. 

 În cazul în care în carieră se va forma un lac, amenajarea unui spaţiu de sărituri în 
apă şi/sau a unui ştrand ar putea constitui o soluţie atractivă, dacă se au în vedere 
exemple similare din Uniunea Europeană şi din alte zone ale globului. 
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6 Măsuri de refacere a mediului în eventualitatea 
suspendării temporare a activităţilor 

6.1 Măsuri generale 

În cazul în care activităţile miniere vor fi suspendate temporar, RMGC va lua toate 
măsurile statutare şi rezonabile în conformitate cu politicile, îndrumarele şi cele mai bune 
tehnici disponibile pentru a proteja siguranţa publică şi pentru a minimiza impactul asupra 
mediului. Prin suspendare temporară se înţelege o întrerupere planificată sau neplanificată a 
activităţilor cu aplicarea unor măsuri de siguranţă. În astfel de circumstanţe, eforturile vor fi 
îndreptate spre readucerea în cel mai scurt timp a exploatării la condiţii normale de operare.  

În cazul unei suspendări temporare a activităţilor de exploatare, RMGC va anunţa 
autorităţile competente. Deşi în astfel de situaţii RMGC ar avea intenţia reluării activităţilor 
de exploatare în cel mai scurt timp cu putinţă, o suspendare temporară poate implica o 
perioadă lungă de timp, mai ales când cauzele care au provocat suspendarea sunt în afara 
controlului RMGC. 

În eventualitatea producerii unei suspendări temporare a activităţilor din cadrul 
Proiectului Roşia Montană, se vor implementa următoarele măsuri reparatorii minimale: 

 
  se vor lua măsuri rezonabile de acordare a accesului pe amplasament, la clădiri şi 

alte structuri, numai pentru personalul autorizat; 
 

 deschiderile miniere potenţial periculoase vor fi închise pentru a se preveni accesul 
necontrolat şi neautorizat; 

 
 sistemele electrice vor fi protejate împotriva accesului necontrolat şi neautorizat; 
 

 sistemele mecanice şi hidraulice vor fi oprite şi asigurate acolo unde acest lucru este 
posibil; 

 
 programele de monitorizare a parametrilor fizici, chimici şi biologici vor continua să 

se desfăşoare; 
 

 se va efectua controlul efluenţilor contaminaţi; 
 

 sistemele şi amplasamentele de gestionare a deşeurilor, produselor petroliere şi 
substanţelor chimice vor fi asigurate; 

 
 containerele mobile de cianuri vor fi returnate producătorului; sistemele de 

manevrare a cianurilor din zonele de depozitare şi procesare vor fi spălate, iar 
reziduurile de cianuri vor fi denocivizate, conform Planului RMGC de gestionare a 
cianurilor; 

 
 explozibilii vor fi asiguraţi, îndepărtaţi sau transportaţi în afara amplasamentului;  
 

 stivele de roci sterile şi sol, sistemul de depozitare a sterilelor de procesare, 
amenajările de gospodărire a apei şi alte structuri de îndiguire vor fi menţinute în 
condiţii stabile şi sigure. 
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6.2 Sistemul iazului de decantare 

Activităţile curente de pe barajul iazului de decantare vor fi continuate până în stadiul 
în care permit asigurarea unor condiţii sigure şi stabile pe durata suspendării activităţilor de 
exploatare. În funcţie de perioada în care survine această suspendare, lucrările la iazul de 
decantare vor continua pentru a asigura o capacitate suplimentară de stocare. 

Sistemul iazului de decantare şi sistemul secundar de retenţie vor fi monitorizate din 
punct de vedere al integrităţii fizice, luându-se măsurile adecvate de remediere în cazul în 
care acestea se dovedesc a fi necesare. Apa din iazul secundar de retenţie va continua să 
fie pompată înapoi în iazul de decantare, la începutul perioadei de suspendare. Deoarece în 
această perioadă apa nu va putea fi recuperată din iazul de decantare, în bazin se vor 
acumula volume suplimentare provenite din iazul secundar de retenţie şi din precipitaţii 
directe. Sistemul iazului de decantare va fi monitorizat din punct de vedere al rezervei de 
stocare. În plus, calitatea apei din iazul secundar de retenţie şi din iazul de decantare vor fi 
monitorizate din punct de vedere al conţinutului de metale grele şi cianuri reziduale. Dacă 
nivelele de cianuri reziduale se situează la sau sub limitele admisible pentru descărcare, 
atunci acestea vor fi pompate către staţia de epurare a apelor acide de mina, unde se vor 
elimina metalele, ionul sulfat şi calciul, urmând ca efluenţii epuraţi să fie descărcaţi în valea 
Roşia sau în valea Corna, în conformitate cu regimul de funcţionare al staţiei pe parcursul 
desfăşurării activităţilor de procesare a minereului. Ca o alternativă, pentru epurarea 
exfiltraţiilor, ar putea fi utilizat sistemul de epurare semipasivă situat în aval de sistemul 
secundar de retenţie, în cazul în care acest sistem este deja operaţional în momentul 
suspendării temporare. Efluenţii epuraţi vor fi descărcaţi direct în valea Corna, dacă respectă 
parametrii calitativi prevăzuţi. 
 

6.3 Haldele de roci sterile 

Lucrările curente de pe haldele Cârnic şi Cetate, incluzând activităţile de reprofilare, 
vor fi continuate până în stadiul în care permit asigurarea unor condiţii de stabilitate şi 
siguranţă pentru aceste structuri, pe toată durata suspendării temporare. În cazul în care 
refacerea mediului pe treptele inferioare ale acestor structuri a fost deja iniţiată, ea se va 
finaliza în măsura posibilităţilor.  

Apele de şiroire de pe suprafeţele haldelor vor continua să fie colectate în iazurile 
destinate acestui scop şi vor fi pompate către staţia de epurare a apelor acide de mina. Dat 
fiind faptul că cerinţa de apă a uzinei de procesare va fi întrerupă, efluenţii de la staţia de 
epurare vor fi descărcaţi în pârâurile Corna şi Roşia, în conformitate cu limitele autorizate 
pentru descărcare în mediu. 

 

6.4 Carierele 

Pe durata suspendării temporare, accesul în cariere va fi restricţionat pentru a 
preveni intrarea neautorizată. În jurul carierei se vor instala semne care vor avertiza 
peroanele neautorizate asupra pericolelor potenţiale. Drumurile interne de carieră vor fi 
blocate cu porţi care permit încuierea sau prin plasarea de berme sau alte bariere fizice. 
Apele acumulate în cariere vor continua să fie pompate către staţia de epurare a apelor 
acide de mina, menţinând astfel caracterul de depresiune hidraulică al zonei respective. 
 

6.5 Barajul şi iazul de colectare Cetate 

Barajul şi iazul de colectare Cetate vor fi continua să fie întreţinute, iar toate volumele 
de apă acumulate vor fi dirijate către staţia de epurare a apelor acide de mina, înainte de 
descărcarea lor în mediu. 
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6.6 Epurarea apelor uzate 

Strategia de epurare a apelor uzate pe durata suspendării temporare va fi de a 
continua operarea staţiei de epurare a apelor acide de mina pentru efluenţii proveniţi din 
cariere, ape de şiroire de pe suprafaţa haldelor de roci sterile, amplasamentul uzinei de 
procesare, sistemul iazului de decantare şi sistemul secundar de retenţie, precum şi de la 
iazul de colectare Cetate, înainte de descărcarea acestor ape în mediu. 

 

6.7 Gestionarea nămolului 

 
Nămolul generat la staţia de epurare a apelor acide de mina va fi fluidizat în funcţie 

de necesităţi, pentru a permite pomparea acestuia către bazinul iazului de decantare. 
 

6.8 Diverse amenajări 

 
Diversele amenajări de pe amplasamentul uzinei de procesare, precum şi utilajele 

miniere, rezervoarele de stocare şi alte instalaţii vor fi menţinute în condiţii de siguranţă şi 
stabilitate. 
 

6.9 Gospodărirea apelor pe amplasament 

 
Strategia de gospodărire a apelor pe amplasament, în perioadele de suspendare 

temporară a activităţilor va fi aceea de a evita acumulările de apă în spatele structurilor de 
îndiguire. Acest obiectiv va fi atins printr-un sistem de colectare şi epurare a apelor 
contaminate, înainte de descărcarea acestora în mediu, precum şi din colectarea şi 
descărcarea directă în mediu a apelor necontaminate. În mod specific, canalele de deviere 
din jurul iazului Cetate şi cele din jurul iazului de decantare vor colecta apele de şiroire 
necontaminate şi le vor dirija în aval de aceste structuri pentru a fi descărcate în valea Roşia 
şi respectiv, în valea Corna. Apele colectate în structurile listate în continuare vor fi pompate 
către staţia de epurare a apelor acide de mina, unde vor fi procesate şi apoi, descărcate: 
 

 iazul de colectare a apelor de mină Cetate;  
 

 bazinul iazului de decantare; 
 

 bazinul secundar de retenţie; 
 

 Iazul de colectare a apelor uzate Cârnic. 
 

În funcţie de etapa de dezvoltare a amplasamentului din momentul suspendării 
activităţilor, apa va putea fi dirijată către sistemele de epurare semipasivă situate în aval de 
iazul secundar de retenţie şi de barajul Cetate. 
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7 Măsuri de refacere a mediului în perioadele de 
inactivitate care urmează suspendării temporare a 
activităţilor 

7.1 Măsuri generale 

 
Pe durata perioadelor de inactivitate, RMGC va lua toate măsurile rezonabile pentru 

a proteja siguranţa publică şi pentru a minimiza impactul asupra mediului. Prin "inactivitate" 
se înţelege o suspendare pe termen nedefinit a activităţilor din cadrul Proiectului, în 
conformitate cu un plan de închidere care prevede luarea de măsuri de protecţie şi 
monitorizarea continuă a amplasamentului de către iniţiator. În mod tipic, perioadele de 
inactivitate sunt declanşate de o schimbare nefavorabilă şi de lungă durată a condiţiilor 
economice, reducând viabilitatea pe termen lung a exploatării miniere. 

Se vor aplica toate măsurile descrise în Capitolul 6.1, la care se adaugă următoarele: 
 

 Lucrările miniere vor fi evaluate de un personal calificat pentru a determina 
stabilitatea acestora; toate suprafeţele perturbate sau potenţial perturbabile, cum ar fi 
cele afectate de lucrări miniere, vor fi stabilizate sau, dacă stabilizarea nu este 
aplicabilă şi zonele respective pot constitui un pericol pentru public sau pentru 
bunuri, vor fi protejate împotriva accesului neautorizat; 
 

 Sistemele electrice esenţiale vor fi protejate împotriva accesului neautorizat, iar 
sistemele electrice neesenţiale vor fi scoase de sub tensiune; 
 

 Sterilele de procesare, haldele de roci sterile, stivele de sol, alte stive, precum şi 
sistemele şi amplasamentele de gestionarea a deşeurilor vor fi monitorizate şi 
întreţinute sau refăcute. Sistemul de colectare a exfiltraţiilor şi sistemele de pompare 
către staţia de epurare a apelor acide de mina, vor continua să funcţioneze; 

 
 Produsele petroliere, substanţele chimice şi deşeurile vor fi îndepărtate, eliminate, 

izolate sau gestionate pe amplasament. Se vor menţine suficiente stive de astfel de 
materiale pe amplasament, pentru a permite repararea şi întreţinerea necesară a 
utilajelor pe durata perioadei de inactivitate; 

 
 Structurile de îndiguire vor fi menţinute în condiţii de siguranţă şi stabilitate;  

 
 Materialele rezultate în urma exploatării miniere, care produc sau ar putea produce 

ape acide sau leşierea metalelor, vor fi colectate şi tratate respectând standardele de 
descărcare. 

 

7.2 Sistemul iazului de decantare 

Activităţile curente de pe barajul iazului de decantare vor fi continuate până în stadiul 
în care permit asigurarea unor condiţii sigure şi stabile pe durata perioadei de inactivitate. 

Se vor implementa toate măsurile descrise în Capitolul 7.2. 
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7.3 Haldele de roci sterile 

Se vor implementa toate măsurile descrise în Capitolul 6.3. În eventualitatea în care 
perioada de inactivitate apare ca indefinită, se vor purta discuţii cu autorităţile relevante de 
reglementare pentru a determina până la ce nivel trebuie aplicate măsuri suplimentare de 
refacere a mediului în zona haldelor de roci sterile, conform planului de închidere (a se 
vedea Capitolul 5). Există riscul ca o resursă valoroasă de material de acoperire să fie 
consumată pentru refacerea temporară, aceasta nemaifiind disponibilă pentru închidere, în 
eventualitatea reluării în viitor a activităţilor de exploatare. 
 

7.4 Cariere 

Se vor implementa toate măsurile descrise în Capitolul 6.4. 
În primii ani, carierele ar putea să nu atingă o adâncime la care lucrările miniere 

subterane să acţioneze drept căi de comunicare hidraulică între mai multe astfel de 
excavaţii. În mod corespunzător, în mai multe cariere ar putea fi necesară instalarea unor 
pompe plutitoare care să menţină nivelul apei sub nivelul hidrostatic din zonele 
înconjurătoare. 

Înainte de a permite inundarea carierei, se vor aplica şi alte măsuri, conform 
Capitolului 5, incluzând îndepărtarea utilajelor şi blocarea drumurilor interne de carieră. 

7.5 Barajul şi iazul de colectare Cetate 

Se vor implementa măsurile descrise în Capitolul 6.5. 

7.6 Epurarea apelor uzate 

Se vor implementa măsurile descrise în Capitolul 6.6. 

7.7 Gestionarea nămolului 

Se vor implementa măsurile descrise în Capitolul 6.7. 

7.8 Diverse amenajări 

Se vor implementa măsurile descrise în Capitolul 6.8. 

7.9 Gospodărirea apelor pe amplasament pe parcursul unei perioade de 
inactivitate 

Se vor implementa măsurile descrise în Capitolul 4.6.2 si 4.6.3. 
Cianurile prezente în supernatantul iazului de decantare şi în exfiltraţiile din acest 

bazin vor trebui eliminate înainte ca efluenţii să fie descărcaţi în mediu sau pompaţi către 
cariere, acestea putând servi drept spaţii temporare de stocare în perioadele mai lungi de 
inactivitate. Eliminarea cianurilor va fi realizată cu ajutorul tehnologiilor descrise în Capitolul 
4.4.5.2, urmărindu-se încadrarea în limitele impuse de standardul NTPA 001/2005. 
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8 Implementarea programului de închidere 
 

Programul propus de închidere a fost împărţit în cinci faze. Aceste faze sunt descrise 
în cele de mai jos şi ilustrate în Figura5.18-1: 
 

8.1 Primii ani de exploatare 

Cel mai important aspect care trebuie subliniat este acela că procesul de consultare 
privind stabilirea folosinţei finale pentru diverse amplasamente, va începe în primii ani de 
exploatare. Procesul descris în Planul de dezvoltare comunitară durabilă va implica toate 
părţile interesate şi va defini direcţiile de folosinţă benefică după închiderea activităţilor şi 
refacerea mediului, a tuturor facilităţilor, conform celor mai bune practici de mediu şi celor 
mai bune tehnici disponibile, în acord cu cerinţele Directivei 2006/21/EC privind deşeurile 
miniere (Articolul 3, Subcapitolul 20) cliii. 

În plus, încă din primii ani de exploatare se vor aplica următoarele măsuri: 
 

 construirea sistemului de epurare semipasivă situat în aval de barajul secundar de 
retenţie şi testarea iniţială a acestuia pentru a determina capacitatea şi eficacitatea 
epurării;  

 
 efectuarea de teste privind: 

• performanţa sistemelor de acoperire şi a vegetaţiei(a se vedea Capitolul 
4.5.4) 

• evaluarea rezultatelor obţinute în urma analizelor de bilanţ acid-bază şi 
optimizarea strategiei de segregare a rocilor sterile în vederea reducerii 
suplimentare a potenţialului de generatoare a apelor acide în haldele de roci 
sterile 

• evaluarea gradului de stabilizare a cuverturii vegetale pe pereţii de carieră.  
 

8.2 De la sfârşitul anului 5 la sfârşitul anului 10 

 
 Refacerea mediului în zona haldei de roci sterile Cetate; 

 
 Refacerea mediului în zona de rambleiere cu roci sterile de pe rama sudică a carierei 

Cetate; 
 

 Începerea depunerii de rocă sterilă în cariera Cârnic; 
 
 Începerea lucrărilor de refacere a mediului la halda de roci sterile Cârnic. 

 

8.3 De la sfârşitul anului 10 la sfârşitul anului 14 

 
 finalizarea procesului de consultare în vederea determinării folosinţei finale a diverse 

amenajări din cadrul Proiectului; 
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 evaluarea rezultatelor obţinute în urma testării şi definitivarea criteriilor de proiectare 
pentru sistemul de acoperire, revegetare, epurare semipasivă; continuarea testelor în 
cazul în care este necesară confirmarea rezultatelor; 

 
 construirea bermei de siguranţă în jurul carierei Cârnic; 

 
 reprofilarea haldei de roci sterile Cârnic, instalarea cuverturii de evapo-transpiraţie şi 

construcţia canalelor de colectare a apelor de şiroire; 
 
 adăugarea de var sau alte surse de alcalinitate în sterilele de procesare pentru a 

mări capacitatea de tamponare a acestora, în cazul în care se confirmă absenţa 
calcitului sau a dolomitului; 

 
 descărcarea sterilelor de procesare dinspre capătul amonte al bazinului de 

decantare; 
 
 plasarea de roci sterile în cariera Cârnic; 

 
 finalizarea excavaţiilor în cariere; 

 
 finalizarea umplerii carierelor;  

 
 începerea activităţilor de refacere a mediului în carierele Cârnic şi Jig;  

 
 începerea fazei de îndepărtare a stivei de minereu sărac. 

 

8.4 De la sfârşitul anului 14 la sfârşitul anului 16 

 
 întreruperea asecării carierelor; 

 
 instalarea portalului în galeria 714 (dacă nu a fost instalat deja în tipul exploatării); 

 
 construirea bermei de siguranţă în jurul carierelor Jig, Orlea şi Cetate; 

 
 asigurarea stabilităţii pereţilor de carieră; 

 
 instalarea sistemului de canale în cariera Cetate pentru captarea şi drenarea apelor 

cu pH scăzut de pe pereţii de carieră; 
 
 hidroînsămânţarea pereţilor de carieră din Cetate; 

 
 începerea activităţilor de refacere a mediului în cariera Orlea; 

 
 finalizarea activităţilor de refacere a mediului în carierele Orlea, Cârnic şi Jig;  
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 începerea activităţilor de reprofilare şi revegetare în zona stivei de minereu sărac; 
 
 construirea sistemului de epurare semipasivă al iazului de colectare a apelor uzate 

Cârnic; 
 
 construirea sistemului de epurare semipasivă în aval de barajul de colectare a apelor 

Cetate; 
 

 modificarea punctului de descărcare a sterilelor de procesare pentru atingerea 
profilului final al iazului de decantare;  

 
 reprofilarea şi acoperirea barajului şi bazinului iazului de decantare; 

 

8.5 De la sfârşitul anului 16 la sfârşitul anului 19 

 
 finalizarea reprofilării şi revegetării în zona stivei de minereu sărac; 

 
 modificarea instalaţiei de denocivizare în vederea conformării la standardul NTPA 

001/2005, pe parcursul pompării apei către cariera Cetate, daca instalatia de tratare 
secundara a apelor cu continut redus de cianuri nu asigura capacitatea necesara de 
epurare; 

 
 instalarea conductelor dintre bazinul iazului de decantare şi cariera Cetate şi 

pomparea supernatantului remanent către carieră; 
 
 amenajarea canalelor de deviere a apelor pe suprafaţa bazinului iazului de 

decantare; 
 
 amenajarea sistemului de acoperire cu evapo-transpiraţie pentru barajul şi bazinul 

iazului de decantare (dacă reprofilarea şi consolidarea sterilelor de procesare sunt 
suficiente pentru a suporta instalarea cuverturii şi facilitarea drenajului apelor de 
şiroire); 

 
 demolarea clădirilor, dezmembrarea instalaţiilor şi recuperarea/reciclarea 

materialelor, pe amplasamentul uzinei de procesare; 
 
 reprofilarea şi revegetarea amplasamentului uzinei de procesare; 

 
 instalarea pompelor şi sistemului de conducte pentru transferul apei de la sistemul 

secundar de retenţie la staţia de epurare a apelor acide de mina; 
 
 amenajarea sau îmbunătăţirea sistemului existent de epurare semipasivă situat în 

aval de sistemul secundar de retenţie al iazului de decantare; 
 
 curăţirea bazinului secundar de retenţie de sedimente (dacă parametrii calitativi ai 

exfiltraţiilor permit epurarea în sistemul de celule semipasive); 
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 străpungerea barajului secundar de retenţie şi îndepărtarea pompelor şi conductelor 

(dacă parametrii calitativi ai exfiltraţiilor permit epurarea în sistemul de celule 
semipasive); 

 
 revegetarea barajului secundar de retenţie şi a bazinului aferent; 

 
 străpungerea barajului Cetate; 

 
 construrea bermelor de siguranţă şi instalarea semnelor de avertizare în jurul 

carierelor Şulei şi Pârâul Porcului. 

8.6 De la sfârşitul anului 19 la sfârşitul anului 21 

 continuarea consultărilor privind folosinţa finală a terenurilor, raportarea progreselor 
cu accentuarea succeselor şi problemelor, verificarea lucrărilor anterioare de 
refacere a mediului; 

 
 reprofilarea şi revegetarea zonei fostelor stive de sol vegetal; 

 
 posibila relocare a staţiei de epurare a apelor acide de mina la cariera Cetate; 

 
 construirea sistemului de pompare de la barajul Cetate spre staţia de epurare a 

apelor acide de mina; 
 
 dezafectarea staţiei de epurare a apelor acide de mina de pe amplasamentul uzinei 

de procesare; 
 

 îndepărtarea pompelor şi conductelor dintre iazul de decantare şi carieră; 
 
 dezasamblarea amenajării temporare pentru depozitarea deşeurilor periculoase şi 

curăţirea amplasamentului; 
 

Activităţile de închidere enumerate mai sus, sunt reprezentate grafic în figura 8.1. 
Această planificare are un caracter indicativ, durata şi succesiunea efectivă a evenimentelor 
urmând a fi îmbunătăţite şi detaliate pe parcursul fazei de operare, finalizându-se înainte de 
implementarea programului de închidere. 
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Figura 8.1. Programul de implementare a închiderii  
Obiectiv An

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 PC
Cariere Cetate

Cirnic
Orlea
Jig

Minereu sarac Halda de minereu sarac
Exploatare halda de minereu sarac

Halde de steril Cirnic
Cetate

Rambleerea carierelor Cetate inundare
Cirnic
Orlea
Jig

Constructia barajului TMF Inaltari ale barajului folosind roci sterile
Reabilitare Halde de minereu sarac

Halda Cirnic
Halda Cetate
Barajul iazului de decantare
Bazinul iazului de decantare
Rambleiere cariera Carnic latura sudica stabilizare versanti
Rambleiere cariera Cetate
Rambleiere cariera Orlea
Rambleiere cariera Jig
Uzina de procesare
Drumuri de acces
Barajul Cetate
Barajul secundar de retentie
Cariere de agregate (Sulei, La Pirioul Porcului)

Redarea terenurilor in circuitul ecologic Halde de minereu sarac
Halda Cirnic
Halda Cetate
Barajul iazului de decantare
Bazinul iazului de decantare
Rambleiere cariera Carnic
Rambleiere cariera Cetate
Rambleiere cariera Orlea
Rambleiere cariera Jig
Uzina de procesare
Drumuri de acces
Barajul Cetate
Barajul secundar de retentie
Cariere de agregate (Sulei, La Pirioul Porcului)  
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9 Monitorizarea în faza de închidere  
 

Directiva Uniunii Europene privind deşeurile miniere (Preambul, paragraful 22) 
prevede că "este necesară stabilirea unor proceduri de monitorizare în timpul fazei 
operaţionale şi în perioada de post-închidere a amenajărilor de depozitare a deşeurilor". 

Programul de monitorizare de mediu descris în Planul RMGC de monitorizare de 
mediu şi socială va constitui un component esenţial pentru menţinerea în condiţii de 
actualitate şi exactitate a Planului de management pentru închiderea activităţilor miniere şi 
refacerea mediului. Prin procesul de analiză managerială descris în Planul de management 
de mediu şi social, monitorizarea va asigura un mecanism de feed-back pentru gestionarea 
categoriilor de impact cunoscut sau potenţial, rezultând din construcţia, exploatarea şi 
închiderea minei. Pentru elaborarea programului de monitorizare din cadrul Proiectului Roşia 
Montană sunt luate în considerare următoarele obiective:  

 
 elaborarea sau suplimentarea fondului de date privind condiţiile iniţiale; 

 
 verificarea desfăşurării activităţilor de construcţie, operare şi închidere conform 

cerinţelor şi verificarea gradului de actualitate a datelor de mediu; 
 

 determinarea şi menţinerea eficacităţii măsurilor de atenuare a impactului; 
 

 evaluarea exactităţii prognozelor privind impactul rezidual; 
 

 compararea evoluţiilor mediului ambiant în raport cu condiţiile iniţiale (pre-
implementare a Proiectului) şi identificarea categoriilor de impact asociate Proiectului 
faţă de cele datorate unor evenimente naturale, incluzând schimbările legate de 
anotimpuri;  

 
 detectarea oricăror categorii inacceptabile de impact pentru a permite implementarea 

promptă a unor măsuri de atenuare şi/sau de siguranţă  
 

 asigurarea unor date specifice Proiectului privind performanţa pe teren a diverse 
combinaţii şi grosimi de materiale acoperitoare, precum  şi a diverse specii de plante 
pentru revegetare; 

 
 determinarea eficacităţii măsurilor propuse pentru refacerea mediului ca parte a 

procesului de închidere; 
 

 asigurarea conformităţii cu reglementările şi recomandările în vigoare; 
 

 asigurarea conformităţii cu cerinţele impuse de permise/licenţe; 
 

 asigurarea îndeplinirii răspunderilor printr-un sistem regulat de raportare către 
conducerea exploatării miniere, cu rapoarte de sinteză trimise către autorităţile de 
reglementare; 

 
 investigarea incidentelor de mediu şi identificarea cerinţelor privind sistemul de 

urmărire a acestora; 
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 documentarea şi redactarea de răspunsuri privind îngrijorările publicului sau ale unor 
autorităţi competente. 

 
Acest program este descris în mai mare detaliu în Planul de management şi social 

pentru Proiectul Roşia Montană şi în Planul de monitorizare de mediu şi socială. 

9.1 Generalităţi privind monitorizarea în faza de închidere  

Monitorizarea de mediu (constând în monitorizarea stabilităţii fizice, monitorizarea 
stabilităţii chimice şi din monitorizarea biologică) va fi efectuată în timpul fazelor de 
construcţie, operare şi dezafectare/închidere ale Proiectului Roşia Montană. În cele de mai 
jos este prezentată o vedere de ansamblu asupra monitorizării din faza de închidere. 

Monitorizarea de mediu în faza de  închidere va fi necesară pentru a confirma 
implementarea corectă şi eficace a măsurilor de refacere a mediului.  Monitorizarea din 
această etapă va fi realizată sub îndrumarea directorului RMGC şi a personalului operaţional 
cu funcţii cheie, incluzând următoarele: 
 

 Inspecţii de mediu efectuate pe parcursul perioadelor active ale închiderii; 
 

 Colectarea/analiza şi raportarea datelor de monitorizare. 
 
Personalul minier va efectua vizite regulate pentru a inspecta amplasamentul pe 

durata perioadelor de inactivitate şi va fi instruit în legătură cu semnificaţia obiectivelor din 
programul de monitorizare. Personalul va fi instruit să identifice zonele problematice (de 
exemplu, zonele unde vegetaţia nu s-a instalat, semne de stress fizic, eroziune sau 
instabilitate) care ar putea apărea pe durata perioadelor regulate de monitorizare. După 
închiderea finală, amplasamentul va fi inspectat anual de un specialist, în conformitate cu 
procedurile descrise în Planul de management de mediu şi social, până când se va putea 
stabili că obiectivele închiderii au fost îndeplinite. 

În conformitate cu tabelul 2-1, responsabilul pentru protecţia mediului va răspunde de 
programul de monitorizare. 

9.2 Detalii privind programul de monitorizare în faza de închidere  

Pe durata fazei de închidere, programul de monitorizare va include activităţi specifice 
pentru urmărirea stabilităţii fizice, stabilităţii chimice şi a condiţiilor biologice. 

Apele subterane şi de suprafaţă vor eşantionate lunar pentru parametrii impuşi de 
NTPA 001/2005, în punctele indicate în tabelul 9-1. Dacă se va dovedi necesar, atât 
numărul punctelor de eşantionare cât şi frecvenţa de prelevare a probelor vor putea fi 
crescute.  

Alţi parametri, cum ar fi stabilitatea fizică şi condiţiile biologice, sunt indicaţi în 
planurile de management corespunzătoare. 

 

9.3 Asigurarea şi controlul calităţii 

Programul de monitorizare descris în Planul de monitorizare de mediu şi socială al 
RMGC va include măsuri care să asigure un grad înalt de încredere a datelor: 
 

 se va impune o conformare strictă la protocoalele standard de eşantionare (pentru 
ape subterane şi de suprafaţă) care au fost stabilite prin studiul condiţiilor iniţiale de 
mediu, privind colectarea, păstrarea, depozitarea, manevrarea şi expedierea 
probelor, precum şi cele referitoare la probarea in situ, documentarea programului de 
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eşantionare va cuprinde înregistrarea oricăror condiţii neobişnuite sau abateri de la 
aceste protocoale; 

 
 va fi pus în practică un program de control al calităţii care va include trimiterea de 

probe inerte sau duplicat, testarea conservanţilor chimici, verificarea gradului de 
contaminare a recipientelor de probare şi a altor echipamente utilizare în colectarea 
şi manevrarea probelor, pentru a detecta anumite erori sistematice sau aleatoare 
care ar putea fi introduse în răstimpul dintre colectarea probei şi analizarea acesteia. 

 
 va fi menţinut un program de control al analizelor de laborator, incluzând verificarea 

certificării sau capacităţii de asigurare a calităţii  pentru laboratorul cu care se 
lucrează; 

 
 se va efectua o analiză promptă a rezultatelor analitice, în vederea identificării 

zonelor problematice (incluzând metodologiile şi impactul potenţial); 
 

 se vor elabora rapoarte regulate (cel puţin o dată pe an pentru monitorizările 
permanente şi lunar pentru monitorizarea din faza de construcţie) care vor descrie 
obiectivele fiecărui component al programului de monitorizare şi metodologiile 
folosite, inclusiv abaterile de la protocoale, vor prezenta rezultatele (sub formă de 
tabele şi în sinteză) şi vor face recomandări privind programul de monitorizare şi/sau 
abordările necesare pentru construcţia, operarea sau închiderea minei. 

 

9.4 Raportarea în faza de închidere 

În Planul de monitoring de mediu şi social este descris un sistem de raportare a 
rezultatelor monitorizării, care prevede utilizarea inspecţiilor, verificării performanţei şi a 
proceselor de analiză managerială cuprinse în Planul de management de mediu şi social. 
Scopul acestui sistem este de a identifica din vreme condiţiile care ar putea reclama 
aplicarea unor măsuri de atenuare sau modificarea practicilor operaţionale, precum şi de a 
furniza date privind performanţa măsurilor de control ecologic aplicate. Rezultatele 
activităţilor de monitorizare vor servi de asemenea evaluării de către autorităţile competente, 
a impactului  generat de Proiect şi a gradului de conformare în raport cu legile ş 
reglementările în vigoare. 

După cum se arată în Planul de monitoring de mediu şi social, rapoartele care 
sintetizează diverse componente ale activităţilor de monitorizare vor fi elaborate cel puţin o 
dată pe an şi vor avea în vedere următoarele: 

 
 gestionarea deşeurilor; 

 
 programele de monitorizare a efluenţilor; 

 
 controlul prafului; 

 
 deversări accidentale (de exemplu, uleiuri, gaze, sterile de procesare); 

 
 studii speciale; 

 
 monitorizarea efectelor asupra mediului. 
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Raportarea către autorităţile de reglementare va depinde de reglementările specifice 
şi de licenţa de exploatare. Cu excepţia raportării accidentelor, deversărilor şi altor 
disfuncţionalităţi, raportarea către autorităţi se va face în mod obişnuit o dată pe an. Un 
raport anual de recuperare şi refacere a mediului va fi de asemenea înaintat autorităţilor 
române competente. Acest raport va prezenta în detaliu lucrările de refacere efectuate în 
anul scurs, precum şi lucrările propuse pentru anul următor. Raportul va include de 
asemenea, orice modificări ale Proiectului care pot atrage revizuiri ale Planul de 
management pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului sau ale lucrărilor de 
refacere a mediului propuse, precum şi rezultatele tuturor activităţilor de refacere progresivă 
a mediului. 
 

9.5 Lista activităţilor de monitorizare 

În termeni generali, programul de monitorizare din cadrul Proiectului Roşia Montană, 
va fi pus în practică în conformitate cu cele mai bun practici descrise în Documentul de 
referinţă IPPC "Principiul general al monitorizării "cliv. 

Perioada de timp în care va fi necesară monitorizarea va fi diferită de la un obiectiv la 
altul (cariere, halde de roci sterile, sistemul iazului de decantare, etc.) şi va depinde de 
procesele fizice şi chimice care stau la baza eliberării în mediu a contaminanţilor (cum ar fi 
mecanismele de exfiltraţie din iazul de decantare), care pot afecta stabilitatea fizică şi 
structurală (cum ar fi stabilitatea barajului iazului de decantare), sau care ar putea necesita 
aplicarea unor acţiuni corective (cum ar fi vegetaţia plantată pe straturile acoperitoare). Ca o 
regulă generală, monitorizarea este necesară atât timp cât un anumit impact negativ asupra 
mediului nu poate fi exclus cu siguranţă, iar situaţia respectivă nu a atins un stadiu final şi 
stabil, puţin susceptibil de a suferi deteriorări în viitorul previzibil. 

În cadrul fazei de post-închidere, va fi stabilită o perioadă de monitorizare şi control , 
în directă corelaţie cu riscurile pe care le ridică fiecare instalatie pentru gestionarea 
deşeurilor. 
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Tabel 9-1. Cerinţe de monitorizare pentru Închiderea Proiectului Roşia Montană 
 

Component 
 

Amplasament 
 

Parametri Metode 
 

Frecvenţă 

Stabilitatea  fizică 

Şanţuri / berme / împrejmuiri/ 
semne de avertizare în jurul 
carierelor 
 

Acces Inspecţia vizuală a stării structurii 
 

Carierele Cetate, Cârnic, Jig, şi 
Orlea  

În cadrul carierelor 
 

Stabilitatea taluzurilor 
 

Inspecţie vizuală pentru identificarea 
fisurilor de tensiune, semnelor de avarie, 
eroziunii cu formare de viroage; 
examinarea deplasării taluzurilor şi a 
nivelului apei.  
 

Inspecţii de rutină pe durata fazei de construcţie  
Inspecţii săptămânale - pe durata fazei 
operaţionale şi anuale - pe durata fazei de post-
închidere 
Frecvenţa monitorizării, în funcţie de rezultatele 
inspecţiilor 

Şanţuri / berme / împrejmuiri/ 
semne de avertizare 

Acces Inspecţia vizuală a stării depozitului 
 

Zonele ocupate de stive de 
material şi halde de roci sterile  

Stabilitatea taluzurilor  Inspecţie vizuală pentru identificarea 
fisurilor de tensiune, semnelor de avarie, 
eroziunii cu formare de viroage; evoluţiei 
revegetării 
 

Haldele de roci sterile Cetate şi 
Cârnic şi zonele de depozitare 
a deşeurilor de pe 
amplasament  
 

Zonele ocupate de stive de 
material şi halde de roci sterile  

Stabilitatea stratului 
acoperitor 
 

Inspecţie vizuală a eroziunii pe versanţi şi 
formării de viroage, a conurilor aluvionare 
şi evoluţiei revegetării 
 

Inspecţii vizuale anuale şi examinări ale deplasării 
taluzurilor 
Frecvenţa poate creşte în funcţie de rezultatele 
inspecţiei 

Şanţuri / berme / împrejmuiri/ 
semne de avertizare 

Acces Inspecţia vizuală a stării structurii  
 

Inspecţii de rutină (săptămânale) 
Frecvenţa se poate reduce în perioada de 
închidere în funcţie de rezultatele inspecţiei 

Bazinul iazului de decantare şi 
structurile de gospodărire a 
apei  
 Suprafaţa stratului acoperitor al 

sterilelor de procesare 
 

Comportamentul în 
timpul consolidării, 
sedimentări diferenţiate 
 

Tehnici standard de prospecţiune 
 

Anuală 
Frecvenţa se poate reduce în perioada de 
închidere în funcţie de rezultatele inspecţiei 



S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
Planul de management pentru închiderea activităţilor miniere şi refacerea mediului 

 

 
Secţiunea 9: Monitorizarea în faza de închidere 

Pagina 118 din 143 

 
Component 

 
Amplasament 

 
Parametri Metode 

 
Frecvenţă 

Şanţuri, canale deversoare şi 
structuri de îndiguire 
 

Stabilitate fizică 
 

Inspecţie vizuală pentru identificarea 
fisurilor de tensiune, semnelor de avarie, 
eroziunii cu formare de viroage, eroziunii 
eoliene, deformării taluzurilor, evoluţiei 
revegetării, petelor de exfiltraţie, ratei de 
sedimentare; inspectarea piezometrelor 
pentru monitorizarea nivelului hidrostatic 
în zona bazinului; examinarea 
deversoarelor şi efectuarea de măsurători 
volumetrice în vederea monitorizării 
descărcării din ape de şiroire şi a calităţii 
apei; examinarea puţurilor piezometrice 
pentru monitorizarea nivelului şi calităţii 
apei subterane.   
 

Inspecţii vizuale anuale, cu măsurători/eşantionări 
trimestriale ale deversoarelor şi ale 
puţurilor/piezometrelor pentru apa subterană 
Frecvenţa poate creşte sau se poate reduce în 
funcţie de rezultatele monitorizării 

Barajul iazului de decantare 
 

Sistemul iazului de decatare 
 

Stabilitate fizică  Instalarea de instrumentar (piezometre cu 
vibraţie, puncte geodezice şi clinometre) 
pentru determinarea nivelului freatic şi a 
deplasărilor laterale 

Măsurători lunare la piezometrele amplasate în 
structurile de îndiguire 
Frecvenţa poate creşte sau se poate reduce în 
funcţie de rezultatele monitorizării 

Calitatea apelor de suprafaţă 
Calitatea generală Toate cele 14 staţii de măsurare 

a calităţii iniţiale a apei, stabilite 
în faza de operare 

Parametrii fizico-chimici 
globali utilizaţi în faza de 
operare 
 

Probe individuale Sezonier (excepţie iarna) cu modificarea 
numărului de staţii, a parametrilor şi a frecvenţei, 
în conformitate cu rezultatele obţinute după 
inundarea carierei şi de pe suprafaţa sterilelor de 
procesare 
 

Descărcare din sistemul iazului 
de decantare 

Deversorul iazului secundar de 
retenţie 
 

Conform fazei de operare 
evoluând către parametri 
selectaţi fizico-chimici şi 
privind conţinuturile de 
metal, pe măsura refacerii 
mediului în zona 
respectivă 
 

Probe individuale Conform fazei de operare, cu reducerea frecvenţei 
(sezonier sau anual) pe măsura refacerii mediului 
în zona respectivă. 
  

Halde de roci sterile şi iazul de 
stocare a apelor meteorice de 
pe amplasamentul uzinei de 
procesare 
 

Deversorul iazului de 
sedimentare (sau şanţul de 
drenaj în cazul dezafectării 
iazului)  
 

Parametri fizico-chimici 
globali, plus determinarea 
conţinuturilor de metal 
(sau în funcţie de 
necesităţi, pe baza 
caracteristicilor din faza de 
operare) 

Probe individuale Sezonier, dacă reabilitarea progresivă a reuşit. 
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Component 

 
Amplasament 

 
Parametri Metode 

 
Frecvenţă 

Carieră inundată 
 

Lacul de carieră inundat 
 

Parametri fizico-chimici 
globali, plus determinarea 
conţinuturilor de metal 
(sau în funcţie de 
necesităţi, pe baza 
caracteristicilor din faza de 
operare) 

Probe mixte şi individuale de adâncime,  Sezonieră, cu reducerea frecvenţei şi a 
parametrilor testaţi pe măsura stabilizării calităţii 
apei din lacul de carieră 

Hidrogeologie: 
Modelele de curgere ale apei 
subterane 
 

Staţii de monitorizare a apei 
subterane în vecinătatea carierei 

Nivelul hidrostatic al apei 
subterane 
 

Măsurători ale adâncimii nivelului 
hidrostatic 

Sezonier, cu posibilitatea schimbării frecvenţei pe 
baza refacerii nivelului apei şi în corelaţie cu toate 
aspectele legate de exploatarea amplasamentului 

Calitatea apei subterane  în 
aval de haldele de roci sterile 

Conform fazei de operare 
 

Chimism general, 
conţinutul de metale şi 
fosfor total, sau în funcţie 
de necesităţi, pe baza 
datelor din faza de 
operare 

Eşantionarea unor puţuri piezometrice 
selectate, urmând protocoalele curente 

Va fi supusă reviziei anuale pe baza datelor 
obţinute 
 

Calitatea apei subterane  în 
aval de iazul de decantare 

Conform fazei de operare  
 

Chimism general, 
conţinutul de metale, sau 
în funcţie de necesităţi, pe 
baza datelor din faza de 
operare 

Eşantionarea unor puţuri piezometrice 
selectate, urmând protocoalele curente 

Va fi supusă reviziei anuale pe baza datelor 
obţinute 
 

Calitatea aerului (pe durata lucrărilor de refacere a mediului)  
Praf, particule toxice, compuşi 
cancerigeni, NOx 
 

În jurul obiectivelor aflate în curs 
de reabilitare 
În zonele locuite afectate 
 

Concentraţii de praf, 
particule toxice, compuşi 
cancerigeni,  NOx în aer 
 

Dispozitive de eşantionare a aerului şi 
prafului 
 

Săptămânal, pe durata lucrărilor de refacere a 
mediului 
 

Praf, particule toxice, compuşi 
cancerigeni 
 

În direcţia vântului, dinspre 
haldele neacoperite şi plajele de 
sterile de procesare 

Concentraţii de praf,  
particule toxice şi compuşi 
cancerigeni în aer 

Dispozitive de eşantionare a aerului şi 
prafului 

Săptămânal, până când stratul  acoperitor va fi 
amplasat pe depozitele de sterile 

Zgomotul (pe durata lucrărilor de refacere a mediului): 
Zgomot provenit de la lucrările 
de refacere a mediului 
 

În jurul obiectivelor aflate în curs 
de reabilitare 
În zonele afectate 
 

Intensitate, distribuţia 
frecvenţelor 
 

Dispozitive de măsurare a zgomotului 
 

Săptămânal, pe durata lucrărilor de refacere a 
mediului, în condiţii obişnuite de lucru 
 

Stabilitatea biologică: 
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Component 

 
Amplasament 

 
Parametri Metode 

 
Frecvenţă 

Vegetaţia de pe stratul 
acoperitor şi alte zone 
revegetate 
 

Toate amplasamentele 
revegetate (haldele de roci 
sterile, stratul acoperitor al 
sistemului iazului de decantare, 
zonele revegetate de pe 
amplasamentul uzinei de 
procesare etc.) 
 

Sănătatea vegetaţiei, 
dominanţa speciilor, 
apariţia buruienilor sau a 
speciilor nedorite 

Evaluare vizuală 
 

De trei ori pe durata perioadei de vegetare 
(primăvară, vară, toamnă) 
 

Fauna, flora Examinare generală, posibil în 
zonele de nişe ecologice speciale 
 

Examinare floristică sau 
faunistică generală, 
apariţia sau frecvenţa 
speciilor ameninţate 
 

Animale: observare vizuală, capcane sau 
sisteme de prindere 
Plante: observare vizuală 
 

Animale: în funcţie de habitat sau de speciile 
vizate 
Plante: pe durata perioadei de vegetare 
(primăvară-toamnă) 
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Probele de apă sunt analizate pentru parametrii menţionaţi în NTPA 001/2005 la 
punctele indicate în tabelul 9-1, precum şi pentru parametrii fizici: temperatură, potenţial de 
oxido-reducere, conductivitate, turbiditate şi debite. Dacă este necesar, vor fi modificate 
numărul punctelor de eşantionare şi frecvenţa eşantionării. Perioada de timp necesară 
pentru monitorizare este estimată în Capitolul  4.7.1.4  

Toate amenajările functionale de epurare a apei (lagunele semipasive, staţiile 
convenţionale de rezervă pentru epurarea apelor) vor fi monitorizate atât pentru influenţi cât 
şi pentru efluenţi. Dacă performanţa sistemului de epurare semipasivă depinde în mod critic 
de parametrii din celulele aerobe sau anaerobe (cum ar fi concentraţiile de nutrienţi, 
potenţialul de oxido-reducere), se vor face analize fizice şi chimice ale apei care să permită 
determinarea parametrilor relevanţi pentru procesul de epurare. 
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10 Igiena şi siguranţa 
 
Procedurile standard privind igiena şi protecţia muncii sunt menţionate ca parte a 

implementării Planului RMGC de igiena şi protecţia muncii. Toate activităţile desfăşurate de 
RMGC şi de contractori vor face obiectul cerinţelor acestui plan, în funcţie de pericolele 
asociate cu anumite sarcini specifice Proiectului. Oricare angajat care observă condiţii 
nesigure va înştiinţa personalul RMGC de supraveghere pentru igiena şi protecţia muncii, în 
vederea iniţierii măsurilor corective corespunzătoare şi a acţiunilor preventive, conform celor 
prevăzute în acest document. 
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11 Prevederi referitoare la schimbările climatice 
 

Perioadele de închidere şi post-închidere coincid cu un interval de timp pentru care 
nu se pot exclude schimbări substanţiale ale condiţiilor climatice, conform celor arătate în 
Capitolul 4.1 din Raportul la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului. 

Implicaţiile schimbărilor climatice şi influenţa acestora asupra proiectării exploatării 
miniere şi asupra impactului generat de Proiect, vor trebui avute în vedere pentru a asigura 
un grad suplimentar de încredere privind valabilitatea măsurilor de atenuare planificate (sau 
modificarea promptă a acestora, în funcţie de necesităţi). În plus, dat fiind faptul că gradul de 
cunoaştere al proceselor de schimbari climatice va progresa inevitabil pe durata ciclului de 
viaţă al Proiectului şi în faza de post-închidere a acestuia, Planul de închidere a  minei şi de 
refacere a mediului, încorporează proceduri pentru o continuă analiză a stadiului de 
cunoaştere şi a prognozelor curente, pe măsură ce Proiectul va avansa (a se vedea 
distribuţia responsabilităţilor din tabelul 2-1).  

În Capitolul  4.1 din Raportul la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului, 
impactul schimbărilor climatice este discutat în mai mare detaliu, fiind incluse ipotezele şi 
modelele utilizate pentru prognozare. Principalele rezultate relevante pentru scopurile 
perioadelor de închidere şi post-închidere, sunt descrise în cele de mai jos: 
 

 Schimbările climatice prognozate compară perioada de referinţă 1961-1990, 
extrapolată în avans 110 ani, cu perioada 2071-2100. Proiectul Roşia Montană (cu 
fazele de operare, închidere şi cu etapele timpurii ale fazei de post-închidere) ocupă 
aproximativ 25-50% din acest interval; etapele târzii de post-închidere ocupă mai 
mult de 50 % din acest interval; 

 
 Schimbările climatice generale între 1961-1990 şi 2071-2100 sunt prognozate astfel: 

• Creşteri de temperatură medie anuală şi în timpul iernii de până la 6°C; 
• Creşteri de temperatură în timpul verii de până la 9°C; 
• Volumul de precipitaţii sub formă de ploaie în timpul iernii creşte cu 10-30%; 
• Volumul de precipitaţii sub formă de ploaie în timpul verii descreşte cu 20-

60%; 
• Posibile creşteri ale valorilor maxime anuale pentru precipitaţiile zilnice cu 

până la 30% (cu o creştere corespunzătoare în evenimente extreme pe 24 de 
ore); 

• Reducerea proporţiei de precipitaţii solide cu 10-40 unităţi procentuale; 
 

 În vederea evaluării impactului potenţial al acestor prognoze, datele privind volumul 
de precipitaţii utilizate pentru alcătuirea bilanţului apei (a se vedea Raportul privind 
bilanţul apei pe amplasament) vor putea fi revizuite în contextul unui volum anual de 
precipitaţii modificat în funcţie de prognozele privind schimbările climatice. Pentru 
acest scop se presupune că valorile corespunzătoare intervalului 2071-2100 sunt 
înjumătăţite, deoarece activităţile principale din cadrul Proiectului se vor desfăşura în 
prima parte a intervalului de prognoză (a se vedea diagrama de la începutul acestui 
capitol). Cu alte cuvinte, condiţiile prognozate "normale", relevante pentru Proiect 
sunt presupuse a fi următoarele: 

• Creştere a precipitaţiilor pe timp de iarnă (decembrie-februarie) - cu 5-15% 
(50% din media creşterii prognozate pentru 2071-2100); 

• Precipitaţii pe timp de primăvară (martie-mai) – fără modificări; 
• Precipitaţii pe timp de vară (iunie-august) – descreştere cu 10-30% (50% din 

media descreşterii prognozate pentru 2071-2100); 
• Precipitaţii pe timp de toamnă (septembrie-noiembrie) – descreştere cu 5% (-

2.9% pe grad °C din schimbarea globală, 3-4 °C schimbarea nominală în 
2071-2100, 50% din această valoare); 
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• Evenimentele meteorologice extreme cresc în magnitudine cu 0-15% (50% 
din  creşterea prognozată de până la 30%). 

 
Monitorizarea precipitaţiilor şi temperaturilor înainte şi în timpul desfăşurării 

Proiectului (ca şi în faza activă de post-închidere) constituie o activitate convenţională şi de 
rutină. Pentru a putea ţine seama de schimbările climatice şi de progresele înregistrate în 
gradul de cunoaştere şi în capacitatea de predicţie odată cu creşterea disponibilului de date 
şi cu îmbunătăţirea tehnicilor de modelare, Planul de gospodărire a apei şi de control al 
eroziunii din cadrul Proiectului, include o serie de prevederi care vizează continua analiză a 
nivelului de cunoaştere în domeniul schimbărilor climatice, astfel încât să poată fi identificate 
şi gestionate prompt oricare implicaţii vizând activităţile de proiectare sau management. 
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12 Menţinerea evidenţelor 
 

Toate evidenţele specificate în acest plan şi în alte planuri de management sau 
proceduri operaţionale standard citate aici, vor fi înaintate serviciului de management de 
mediu al RMGC şi păstrate în conformitate cu MP-11 "Menţinerea evidenţelor în sistemul de 
management de mediu şi social". 
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13 Principalii factori de incertitudine privind estimările 
efectuate 

 
În conformitate cu Anexa 3 din O.M. 863clv, trebuie analizate incertitudinile legate de 
estimările care privesc reziduurile şi emisiile. În situaţiile în care au fost întâmpinate dificultăţi 
privind compilarea datelor necesare pentru a evalua sau prognoza anumite efecte, astfel de 
dificultăţi trebuie recunoscute, iar implicaţiile lor pentru rezultate obţinute trebuie analizate. În 
cazul existenţei unor incertitudini legate de anumite detalii precise ale Proiectului şi de 
impactul acestora asupra mediului, vor fi descrise scenariile cele mai nefavorabile. 
 
Principalele incertitudini legate de prezentul Plan de management pentru închiderea 
activităţilor miniere şi refacerea mediului, consecinţele legate de estimările efectuate în acest 
plan şi presupunerile prudente făcute pentru a satisface cerinţele de mai sus, sunt sintetizate 
în tabelul 13-1. 
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Tabel 13-1. Sinteza principalelor incertitudini 
Parametri, procese Consecinţe asupra estimărilor 

efectuate 
Ipoteze de lucru prudente pentru a ţine 

seama de incertitudini 
Hidrologia carierei, dinamica 
apelor subterane, 
conductivitatea hidraulică a 
rocilor gazdă şi a lucrărilor 
miniere subterane către 
valea Roşia 

Timpul necesar inundării carierei 
Cetate este incert 

Vor fi epurate volume de apă 
corespunzătoare debitelor maxime colectate 
la barajul Cetate 

Suprafeţele generatoare de 
ape acide (procentul zonelor 
generatoare de ape acide) 
şi cinetica reacţiilor 
corespunzătoare pereţilor 
de carieră 

Caracteristicile apei din lacul de 
carieră sunt incerte, în special în 
ceea ce priveşte pH-ul, metalele, 
SO4. Cerinţele legate de izolarea 
pereţilor de carieră şi estimările 
privind timpul necesar pentru 
epurare depind de cinetica 
proceselor de oxidare. 

Se iau în calcul valori scăzute ale pH-ului, 
mineralizări ridicate ale apei din carieră, pe 
baza probelor folosite la evaluarea 
potenţialului de generare a apelor acide 

Există unele incertitudini 
legate de conţinutul în 
material tampon (calcit, 
dolomit) din sterilele de 
procesare 

Modelările arată că apariţia acidităţii 
(scăderea pH-ului) poate fi prevenită 
eficient prin plasarea în structura 
stratului acoperitor a barierei de 
oxigen şi a unui tampon sideritic. 
Pot apărea însă, concentraţii 
ridicate de fier. 

Adiţia de var, calcar în stadiile târzii ale 
depunerii sterilelor de procesare, 
depozitarea detritusului alcalin de beton în 
timpul fazei de demolare, precum şi adiţia 
de cenuşi de la centralele termoelectrice, 
sunt prevăzute ca furnizând suficientă 
capacitate de tamponare în cazul în care se 
confirmă absenţa calcitului 

Caracteristicile exfiltraţiilor 
din masa sterilelor de 
procesare 

Procesele de întârziere care au loc 
în corpul sterilelor de procesare şi în 
structura îndiguirilor pot reduce 
semnificativ concentraţiile de 
contaminanţi în exfiltrat (în special 
metale, cianuri) 
 
Conţinutul de material tampon 
(calcit) nu a putut fi determinat cu 
precizie 

Caracteristicile apei din exfiltraţii sunt 
presupuse a fi similare cu cele ale ape 
supernatante din iazul de decantare, în 
timpul producţiei. 

Rata de exfiltraţie din corpul 
sterilelor de procesare 

Caracteristicile de proiectare şi 
proprietăţile stratului acoperitor, 
stabilitatea pe termen lung a 
proprietăţilor solului (incluzând 
gradul de compactare), precum şi 
vegetaţia au o influenţă puternică 
asupra ratei de infiltraţie prin 
sistemul de acoperire 

Parametrii de proiectare pentru epurarea 
exfiltraţiilor (lagune de epurarea semipasivă) 
sunt bazaţi pe ipoteza unui iaz de decantare 
neacoperit 
Ipotezele care privesc un iaz de decantare 
acoperit, conduc la un interval larg de rate 
de infiltraţie (conform experienţei acumulate 
la nivel internaţional) 

Conţinutul de cianuri din 
supernatantul iazului de 
decantare descreşte în timp 

Timpul necesar pentru o degradare 
suficientă a cianurilor, înainte ca 
apa să poată fi pompată în cariera 
Cetate. 

Staţia modificată de denocivizare a cianurii 
va fi păstrată ca soluţie de rezervă 

Comportamentul suprafeţei 
sterilelor de procesare în 
timpul consolidării 

Timpul necesar aplicării stratului 
acoperitor peste sterilele de 
procesare 

Ipoteze de lucru prudente privind timpul 
necesar pentru închiderea sistemului iazului 
de decantare 

Alegerea tehnologiei de 
epurare a apei 

Volumul şi compoziţia reziduurilor 
generate prin epurarea apei 

Utilizarea procedeului de epurare 
Gips/Etringit pentru epurarea apelor acide, 
cu estimări prudente privind volumul de 
reziduuri generate 
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14 ANEXA 1 GARANTIILE FINANCIARE DE  MEDIU PENTRU RMP 
 
Garanţiile financiare de mediu ale Proiectului Roşia Montană (RMP) sunt principalele 
mijloace de asigurare că există fonduri disponibile pentru închidere şi reabilitare în 
eventualitatea că RMGC nu işi poate îndeplini obligaţiile sale financiare.  În acest fel, se va 
caştiga  increderea guvernului, comunităţilor şi a publicului că se va realiza reabilitarea de 
mediu corespunzătoare. 
 
Aşa dupa cum prevede noua Directivă a Uniunii Europene în privinţa deşeurilor miniere 
aceste garanţii ar trebui să asigure îndeplinirea următoarelor obligaţii: 
 

• Prevenirea poluării solului, aerului, apelor subterane sau de suprafaţă luînd în 
considerare în special Directivele 76/464/EEC(1), 80/68/EEC(2) şi 2000/60/EC, 
 

• Evaluarea bilanţului apei şi a potenţialului de generare a levigatului de steril care 
umple golurile, luand in considerare caracterul contaminant al levigatului sterilului 
depozitat după închiderea depozitelor de steril, 
 

• Colectarea şi tratarea eficienta a apei contaminate şi a levigatului in conformitate cu 
cerinţele autorizaţiei, 

 

• Tratarea apei contaminate şi a levigatului din depozitele de steril pentru a îndeplini 
obligaţiile impuse de autorităţi sau de standardele corespunzătoare impuse pentru 
evacuare atunci când este cazul, 

• Reducerea eroziunii produse de apă sau vânt cât mai repede posibil din punct de 
vedere tehnic si viabil din punct de vedere economic, 

 
• Stabilitate fizică şi chimică a depozitelor de steril şi/sau a rambleului steril, 

 
• Întreţinerea canalelor deversoare şi a celor de descărcare astfel încăt să fie 

menţinute curate şi şi deblocate, 
 

• Reducerea cât de mult posibil a deteriorării peisajului, 
 

• Măsuri adecvate pentru reducerea prafului şi a emisiilor de gaze, 
 

• Amenajări corespunzătoare pentru întreţinerea, monitorizarea şi controlarea 
depozitelor de steril precum şi orice măsuri corective necesare, incluzând 
monitorizarea rambleului steril de umplere a golurilor, până când autoritatea 
competentă decide preluarea acestor sarcini de la operator. 

 
• Amenajări corespunzătoare pentru reabilitarea terenului şi închiderea depozitelor de 

steril. 
 
Garanţiile financiare de mediu ale Proiectului Roşia Montană furnizează garanţia financiară 
necesara ecologizarii obiectivul minier si revenirea la starea sigură şi stabilă inţială, fără nici 
un pericol.  Acestea asigură mijloacele de atenţionare şi de prevenire a poluării continue din 
cadrul obiectivului minier. Având în vedere acest lucru, ecologizarea nu va readuce 
obiectivul minier la starea sa iniţială dinaintea începerii exploatării în Rosia Montana cu 2000 
de ani în urmă şi nici la o stare care să permită toate folosinţele posibile ale terenului. 
 
Garanţia financiară de mediu cerută de legea română are două componente. 

• Una care să acopere costurile de ecologizare ale operatorului pentru activităţile din 
anul următor – denumită “componenta EFG pentru anul următor”, şi  
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• Alta care acoperă perioada indicată de post-închidere– denumită “componenta post-
închidere EFG ”.    

 
Prin urmare, EFG care trebuie stabilite de către RMP sunt următoarele:   
 

1. “Componenta EFG pentru activităţile din anul următor” în conformitate cu articolul 2-8 
din Normele Tehnice ale ANRM din 25.02.2004, se stabileste pe baza 
angajamentelor comune făcute in Planul de Reabilitare şi Închidere a Minelor (Planul 
J din Raportul EIA) referitor la ecologizarea RMP, ajustat pentru costurile curente. 

2. “Componenta post-închidere EFG” în conformitate cu art. 15-16 din Normele Tehnice 
ale ANRM din 25.02.2004, se stabileşte pe baza angajamentelor comune făcute in 
Planul de Reabilitare şi Închidere a Minelor (Planul J din Raportul EIA) referitor la 
ecologizarea  RMP, ajustat pentru costurile curente. 

 
Oricum, din moment ce proiectele se pot şi chiar se modifică în moduri pe care legea nu le 
poate anticipa întotdeauna, este necesară o abordare mai largă asupra Garanţiilor 
Financiare de Mediu pentru a asigura nu doar conformarea cu legislaţia Română, dar şi cu 
principiile generale – compatibile cu noua Directivă U.E. “Directiva Deşeuri Miniere” - care va 
fi aplicată în toate fazele proiectului, asigurînd garanţii financiare suficiente pentru 
ecologizarea zonei afectate. 
 
În particular, legislaţia Română se bazează pe asigurări financiare anuale; în cazul unui 
proiect de durată, cum este Proiectul Roşia Montană, ecologizarea se va face în mai multe 
faze. Ca urmare, activitatea de ecologizare nu reprezintă un indicator pentru ecologizarea 
din anul anterior sau în cel următor. Prin urmare, singura modalitate de a asigura garanţii 
financiare de mediu suficiente în fiecare moment al duratei de activitate este de a reevalua şi 
recalcula suma necesară în fiecare an. 
 
Calculul Garanţiilor Financiare de Mediu pentru Proiectul Roşia Montană vor fiactualizate 
anual de către experţi independenţi – după cum specifică Articolul 14 par. 2 (b) a Directivei 
U.E. “Deşeuri Miniere”. În consecinţă, Compania va fi obligată să-şi adapteze Garanţiile 
Financiare de Mediu. 
 
Actualizările anuale vor lua în considerare următoarele patru criterii: 

 Evaluarea impactului fizic al proiectului 
 Revizuirea/Acualizarea cu Cele Mai Bune Tehnici Disponibile 
 Evaluarea preţului întreg (eventuala creştere a costurilor) 
 Schimbări în legislaţia relevantă 

 
Aceste patru criterii asigură că – în orice moment al proiectului – Asigurarea Financiară de 
Mediu va fi nu doar adecvată costurilor ecologizării, dar şi schimbărilor legislative, 
dezvoltarea de noi tehnologii care îmbunătăţesc tehnologia şi practicile ecologizării, 
schimbări ale preţurilor pentru marfa necesară şi a serviciilor asociate cu ecologizarea, şi 
orice altă schimbare în cadrul proiectului care afectează obiectivele ecologizării.  
Acest calcul este foarte conservator din doua motive: 
 

1. Presupune profitul marginal al unei terte parti care executa lucrari de ecologizare 
(plecand de la premisa ca garantia financiara de mediu va acoperi cheltuieli de 
ecologizare doar in situatia falimentului sau a desfintarii companiei)   

 
2. Fara a tine cont de calculul descris mai sus, cresterea garantiei financiare anuale 

pentru mediu nu poate fi niciodata mai putin de 1 1/2% din valoarea anuala a 
programului de lucru, asa cum este stipulata in Licenta de Concesiune pentru 
Exploatare detinuta de Companie. Aceasta crestere se realizeaza continuu pe baze 
cumulative prin calculatia fiecarui an nou.   Grantia financiara pentru mediu descreste 
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doar odata ce Guvernul Romaniei elibereaza progresiv Compania de 
responsabilitatile pe masura ce lucrarile de ecologizare sunt terminate.  

 
 
Efectul este ca garantia financiara de mediu pentru Proiectul Rosia Montana va fi mai mare 
decat daca, calculul s-ar realiza numai luand in considerare legislatia romaneasca.   
 
Proiectarea RMP prevede costuri prezentate in tabelul 1 a fi acoperite de RMGC in vederea 
realizarii obiectivelor descrise mai sus. 
 
Tabel 1 Rosia Montana Estimarea costurilor de inchidere 
 

Ani de la 
inceputul 

operatiunilor 
miniere 

Costuri de 
reabilitare 

Costuri anuale 
de operare 

(tratare apa,  
monitorizare, etc)

Zona principala in care se 
concentreaza activitatile de 

reabilitare 

Anul 5-6 $ 2.613.321  Halda de steril Cetate  

Anii 10-12 $ 8.951.780  
Halda de steril  Cirnic si cariera 

Cetate 

Anii 13-14 $ 4.126.659  
Haldare interioara cariera Cirnic 

si cariera Jig  

Anii 14-16 $10.787.459  

Iazul TMF, haldare interioara 
partiala in cariera Cetate si 
haldare interioara in cariera  

Orlea  
Anul 16 

$ 39.196.375 $ 1.252.000 

Halda de minereu sarac, bazinul 
TMF, amplasament uzina, 
drumuri, iazul Cetate, iazul 

secundar de retentie si cariere 
anrocamente 

Anul 19 $ 4.934.920 $ 1.252.000  
Anul 21 $ 179.372 $ 1.252.000  
Costuri de 
operare (anuale) 
mergand mai 
departe  $ 1.252.000  

Total $70.789.884   
  

Estimarile se bazeaza pe valoarea $SUA 
din Dec 2005  
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5  Notă: toate documentele listate sunt controlate conform Capitolulului 4.5 din Planul de management de mediu şi social pentru 
Proiectul Roşia Montană; în toate cazurile, se presupune aplicabilitatea versiunilor actuale aprobate. 
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